
ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНІ ОЛІЇ  є потужним регулятором емоційного фону, 
сприятливо впливають на роботу нервової системи, залоз вну-
трішньої секреції, органів кровообігу, шлунково-кишкового 
тракту, активізують імунну систему організму.

У зв’язку з тим, що ефірні олії легко проникають в кров через 
шкіру, слизову оболонку і органи дихання, спрощується їх вико-
ристання в домашніх умовах, на роботі, в медичних установах 
і т.д. Використання ефірних олій для ароматизації приміщен-
ня, при прийнятті ванн, під час масажу дозволяє зняти втому, 
внутрішню напругу, наслідки стресу, нормалізувати сон, підви-
щує сексуальні можливості, працездатність, поліпшує пам’ять, 
а також захищає від респіраторних і вірусних захворювань. 
Особливо широке застосування ефірних олій в косметології. З 
їх допомогою можна усунути сухість або жирний блиск шкіри, 
позбавитися від зморшок, вугрового висипу, лупи, прискорити 
ріст волосся або зменшити його випадання. Ефірні олії можуть 
використовуватися для щоденного догляду за тілом, а також для 
надання першої допомоги при опіках, укусах комах, травмах, 
головному або зубному болю, стати допоміжним засобом для 
усунення проблем дерматологічного характеру.

Якість ефірних олій фірми «Адверсо» вагомо відрізняється 
від продукції інших виробників характерним стійким арома-
том, який вказує на те, що це концентрована натуральна про-
дукція без синтетичних домішок.

Стреси, забруднення навколишнього середовища, непра-
вильне харчування, неспокійний і одночасно малорухливий 
спосіб життя шкідливо впливає на наше тіло і душу. Мистецтво 
ароматерапії використовує силу чистих екстрактів з ароматич-
них рослин, квітів і смол, діє на нюх і дотик, відновлює гармонію 
душі і тіла.

ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНА ОЛІЯ АНІСОВА
аерофагія (заковтування повітря), здуття, 
закрепи, диспепсії нервового походження, 
мігрені, пов’язані з порушенням травлен-
ня, головокружіння, серцебиття, астма, бо-
лючі місячні, недостатність лактації, опіки, 
пародонтоз, гінгівіт. Використовують з на-
живкою при риболовлі.

ЕФІРНА ОЛІЯ АІРУ
застосовується при лікуванні пародонтозу, 
ревматизму, бронхітів і пневмоній, хвороб 
щитовидної залози, знімає м’язові спазми, 
знижує артеріальній тиск, позбавляє від 
печії, підвищує апетит, має заспокійливу 
дію (істерія, невралгія, апатія), знімає син-
дром хронічної втоми, допомагає при го-
ловному болю.

5 мл.

10 мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ 

ЕФІРНА ОЛІЯ АПЕЛЬСИНУ
підвищує настрій, покращує гостроту зору, 
сприяє виведенню шлаків з організму, усу-
ває запалення ясен, легкий жовчогінний за-
сіб, стимулює захисні функції організму. За-
стосовується при целюліті. 1-2 к. всередину 
сприяють швидкій засмазі. Застосовується 
при простуді, бронхіті, тахікардії, набряках, 
порушенні кровообігу.

ЕФІРНА ОЛІЯ БЕРГАМОТУ
сильний противірусний засіб, ефективний 
при грипі, герпесі. Швидко знижує тем-
пературу. Ефективний при втраті апетиту,  
кишкових коліках. Ліквідовує глистні інвазії. 
Підсилює сексуальні можливості. Нормалі-
зує артеріальний тиск.

ЕФІРНА ОЛІЯ БАЗИЛІКУ 
антисептичний, бактерицидний, жарозни-
жуючий, потогінний, знеболювальний, від-
харкувальний, спазмолітичний засіб; вітро-
гінний, стимулює роботу мозку, допомагає 
при нервових розладах, має властивості 
антидепресанту, посилює лактацію, віднов-
лює менструальний цикл, підвищує статеву 
активність (афродизіак); використовується 
як протиглистний засіб; омолоджує, тоні-
зує; нейтралізує отрути. 

ЕФІРНА ОЛІЯ ВАЛЕРІАНОВА
має властивість заспокоювати, знижувати 
збудливість і усувати почуття тривоги і стра-
ху. Добре допомагає боротися з безсонням 
та істерією. Олія валер΄яни ефективно за-
стосовується для зменшення гіперчутли-
вості шкіри, при нейродермітах, стресових 
висипаннях на шкірі. Вона усуває головні 
болі нервового походження, спазми коро-
нарних судин, нервові болі в серці. 

 ЕФІРНА ОЛІЯ ВАНІЛЬНА
використовують для підвищення потенції, 
заспокоює, усуває безсоння, нормує кис-
лотність і рівень цукру в крові, нейтралізує 
дію алкоголю, полегшує передменструаль-
ний синдром, покращує самопочуття.

5, 10, 20 мл.

5, 10  мл.

5, 10  мл.

5 мл.

5 мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНА ОЛІЯ ГВОЗДИКИ
використовуєтсья при погіршенні пам’яті, 
попередженні інфекційних захворювань, 
диспепсії, бродінні в шлунку, проносах, на-
копиченні газів, легеневій невралгії, киш-
кових паразитах. Зовнішньо застосовуєтсья 
при виразках, інфекційних ранах, гнійних 
та вугрових ураженнях шкіри.  Запах гвоз-
дики відганяє комарів.

ЕФІРНА ОЛІЯ ГРЕЙПФРУТУ
розвиває філософський підхід до життя, 
полегшує творче сприйняття інформації. 
Покращує жировий обмін, приймається 
при лікуванні целюліту, оптимізує роботу 
печінки та жовчного міхура, підвищує опір-
ність організму, сприяє очищенню крові та 
лімфи.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЕВКАЛІПТУ
є загальним антисептиком при застуді і гри-
пі. Жаропонижуючий, протиревматичний, 
глистогінний засіб. Знижує рівень цукру у 
крові. Знищує кишкові паразити. Ефектив-
на при синуситах, ранах, опіках. Відхаркую-
чий засіб при сухому кашлі та ОРЗ. Знищує 
воші та москіти. 

ЕФІРНА ОЛІЯ ВЕТИВЕРОВА
допомагає при артриті і ревматизмі, також 
вона знімає м’язові напруження і біль, при 
захворюваннях верхніх дихальних шляхів, 
бронхітах і ларингіті. Є однією з улюблених 
олій косметологів, оскільки омолоджує шкіру, 
очищає її від відмерлих клітин, надає шкірі 
еластичності. Володіючи потогінною і сечогін-
ною дією, є прекрасним протинабряковим за-
собом і допомагає позбавитися від целюліту. 

ЕФІРНА ОЛІЯ ВЕРБЕНИ
усуває депресивний стан, дратівливість, 
втому, нервове виснаження. Підсилює по-
тенцію, вироблення молока у годуючих ма-
терів, нормує кровообіг, дещо підвищує ар-
теріальний тиск. Сприяє регенерації тканин 
після ударів, гематом, розтягувань, перело-
мів. Усуває пітливість, формує стійкий вишу-
каний запах, підвищує пружність проблем-
них ділянок тіла. Еротичний стимулятор.

5 мл.

5 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10, 20 мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ 

ЕФІРНА ОЛІЯ ІЛАНГ- ІЛАНГУ
антидепресант, підсилює енергетику. Нор-
малізує коронарний кровообіг, іннервацію 
серцевого м’язу при аритмії, ішемічній хво-
робі серця. Усуває головний біль у людей, 
схильних до підвищеного тиску, протису-
домний засіб. Для чоловіків та жінок полег-
шує протікання клімаксу. Сильний еротич-
ний  засіб – швидко відновлює чоловічу та 
жіночу потенцію.

ЕФІРНА ОЛІЯ ІССОПУ
це відхаркуючий, антисептичний, гіпертен-
зивний, потогінний, сечогінний, глистогін-
ний засіб. Підсилює менструації. Збуджує 
функцію продовгуватого мозку. Сприяє 
швидкому загоюванню та розсмоктуванню 
ран. Використовується при астмі, хронічних 
бронхітах, туберкульозі, втраті апетиту, бо-
лях у шлунку, кольках, здутті. 

ЕФІРНА ОЛІЯ КАЙЄПУТА
має антисептичну, спазмолітичну, антинев-
ралгічну та глистогінну дію. Ефективна при 
ентеритах, дизентерії, шлункових спазмах; 
циститах, уретритах, болючих місячних; 
туберкульозі, бронхітах, хронічних фарин-
гітах та ларингітах, астмі; ревматизмі, по-
дагрі; істерії, епілепсії, нервовій блювоті. 
Усуває зубні, вушні, ревматичні невралгії; 
дерматози (псоріаз, акне та ін.).

ЕФІРНА ОЛІЯ ІМБИРУ
сприяє лікуванню поранень, корисна при 
грипі та простудному нежитю. Полегшує 
стан хворих на ангіну і тонзиліт, сприяє ви-
діленню мокроти, нормалізує порушення 
менструального циклу, ефективна при нудо-
ті, похміллі, заколисуванні, стимулює крово-
обіг, знижує рівень холестерину в крові, до-
помагає при варикозному розширенні вен. 
Посилює потенцію у чоловіків.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЖАСМИНУ
позитивно впливає на шкіру, має протиза-
пальну, знеболюючу, спазмолітичну і від-
харкувальну дію. Нормалізує менструаль-
ний цикл. Стимулює лактацію. Відновлює 
сили після пологів. При охриплості віднов-
лює голос. Допомагає при клімактеричних 
розладах, передменструальному синдро-
мі, порушеннях менструального циклу, ім-
потенції, ГРЗ, грипі. 5 мл.

5 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНА ОЛІЯ КЕДРОВА
адаптоген, усуває нервове тремтіння, не-
впевненість у собі, запалення шкіри, вугро-
ві висипи, інфільтрати та стресові плями, 
висипання, пов’язані з гормональними 
змінами. Має відкашлюючу дію, підсилює 
кровообмін і насичення тканин киснем. 
Сприяє швидкій регенерації та ранозагою-
ванню.

ЕФІРНА ОЛІЯ КИПАРИСУ
застосовується при кровохарканні,  при 
геморої, варикозах;  порушенні роботи 
яєчників (дисменореї, матковій кровотечі), 
менопаузі, нетриманні сечі; грипі; роздра-
тованості. Зміцнює стінки судин, запобігає 
розвитку атеросклерозу, нормує артеріаль-
ний тиск. 

ЕФІРНА ОЛІЯ КОРИЦІ
стимулює функції кровообміну, серцевої 
та дихальної системи. Полегшує травлен-
ня, стимулює роботу шлунка, нормалізує 
менструальний цикл, викликає виділення 
слюни, сліз і носової рідини. Знищує пара-
зити. В холодні сезони – прекрасний засіб 
для меланхоліків, хворих з недостатністю 
травної функції та людей похилого віку.

 ЕФІРНА ОЛІЯ КАМФОРИ БІЛОЇ
зміцнює імунну систему, використовують 
при гострих і хронічних захворюваннях ди-
хальної системи: бронхіті, трахеїті, ларин-
гіті, закладеності носових ходів, нежитю, 
ГРЗ, при болях в суглобах і м’язах, артриті 
та артрозі, остеохондрозі, м’язовій напрузі, 
зниженні імунітету, подагрі (для нормаліза-
ції обміну сечової кислоти).

ЕФІРНА ОЛІЯ КАРДАМОНУ
є антисептиком, стимулює роботу мозку, 
загальнозміцнююча, підвищує статеву ак-
тивність (афродизіак). Ефективна при гриб-
кових інфекціях. Володіє заспокійливою, 
тонізуючою, відхаркувальною, спазмолі-
тичною, знеболюючою, кровоспинною, 
ферментативною, протигрибковою діями. 
Зміцнює імунну систему, нормалізує трав-
лення, виводить шлаки, збуджує статеву 
активність. 

10 мл.

5 мл.

5, 10, 20 мл.

5, 10 мл.

5  мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ 

ЕФІРНА ОЛІЯ ЛАВАНДИ
застосовують як протияддя. Сприяє під-
вищенню імунітету  при інфекційних за-
хворюваннях. Заспокоює біль  при опіках, 
внаслідок чого не залишається шрамів. 
Вирівнює пульс, усуває тахікардію. Має за-
спокійливу дію. М’який спазмолітик. Виво-
дить шлаки. Чудовий засіб від молі.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЛАЙМОВА
рекомендується для лікування тріщин на 
шкірі, целюліту, варикозного розширення 
вен, геморою, інфікованих ран. Ефектив-
на при укусах комах, астмі, бронхітах, за-
паленні ясен та слизової оболонки рота, 
тривозі, депресії, порушенні психіки, при 
алкоголізмі. Застосовується для догляду за 
нігтями та волоссям.

ЕФІРНА ОЛІЯ КРОПУ
Кропова олія застосовується при запальних 
процесах шкірного покриву, захворюван-
нях сечостатевої та ендокринної систем; 
порушеннях менструального циклу; недо-
статньому рівні лактації в період грудного 
годування у жінок; спазмах шлунка, киш-
кових кольках, регулює травлення, усуває 
депресію, метеоризм, має заспокійливу 
властивість; знижує артеріальний тиск.

ЕФІРНА ОЛІЯ КОРІАНДРУ
має антисептичні властивості, використо-
вують при лікуванні застуди, грипу, хвороб 
бронхів і легенів. Хороший відхаркуваль-
ний засіб. Збуджує апетит, покращує про-
цес травлення. Сильнодіючий засіб при 
спазмах шлунка, метеоризмі, харчових 
отруєннях, виразковій хворобі шлунка та 
дванадцятипалої кишки. Стимулює загоєн-
ня ран.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЛЕМОНГРАСУ
має тонізуючий і стимулюючий ефект на 
весь організм та потужні антисептичні та 
бактерицидні властивості. Регулює обмін-
ні процеси, нормалізує травлення. Підси-
лює кровотік і лімфотік, сприяє зміцненню 
зв’язок і м’язів. Допомагає при м’язових 
болях, диспепсії, коліті, гастроентериті, по-
легшує перебіг інфекційних захворювань.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10, 20 мл.

5, 10 мл.

10 мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНА ОЛІЯ МАТЕРИНКИ
седативний, бактерицидний, антиспаз-
матичний, вітрогінний засіб. Покращує 
травлення. Підсилює менструації. Засто-
совується при інфекціях і атоніях шлунка, 
аерофагії (заковтуванні повітря), бронхі-
тах, астмі, туберкульозі, ревматизмі, від-
сутності місячних, педикульозі.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЛИМОНУ 
ефективний засіб при вегето-судинній дис-
тонії, варикозному розширенню вен та ге-
морою. Усуває висипку різного походжен-
ня, фурункули, лишаї, бородавки, тріщини 
на долонях та підошвах, екземи, кровото-
чивість ясен, нормалізує обмін речовин. 
Засіб від ожиріння. Розчиняє камені в жов-
чному міхурі та нирках. Має антисклеро-
тичну дію, нормалізує формулу крові.

ЕФІРНА ОЛІЯ МАНДАРИНУ
натуральне джерело вітамінів, підвищує 
опірність і захисні властивості організму, 
усуває процеси бродіння та гниття в киш-
ківнику. Жовчогінний засіб. Оптимізує об-
мін жирів та крові в тканинах. Ефективний 
засіб при кровоточивості та запаленні ясен, 
усуває дратівливість.

ЕФІРНА ОЛІЯ МЕЛІСИ
усуває безсоння, депресивні стани, мелан-
холію, дратівливість. Допомагає швидкій 
акліматизації. Усуває свербіння та печію 
після укусів комах. Анальгетик. Противірус-
ний засіб. Оптимізує коронарний крово-
обіг, підвищує ефективність периферично-
го кровообігу, особливо при варикозному 
розширенні вен. Кровозупинна дія при 
маткових кровотечах.

ЕФІРНА ОЛІЯ МИРТОВА
це запах щастя. Бактерицидний засіб. За-
стосовується при лікуванні бронхолеге-
невих захворювань (бронхіт, пневмонія, 
туберкульоз), урогенітальних інфекціях. 
Аромат мирта нормалізує роботу цен-
тральної та вегетативної нервової системи.

5  мл.

5, 10  мл.

5, 10  мл.

5, 10  мл.

5, 10  мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ 

ЕФІРНА ОЛІЯ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ 
заспокоює нервову систему, покращує  ро-
боту шлунка, усуває печію, коліки, накопи-
чення газів, інтоксикацію кишково-шлун-
кового походження, неприємний запах з 
рота. Затримує секрецію молока. Знищує 
паразити. При великих дозах порушується 
сон.

ЕФІРНА ОЛІЯ НЕРОЛІ
застосовують при неврозах, аритмії, іше-
мічній хворобі серця, клімаксі, гормональ-
них потребах, атеросклерозі, наслідках 
інсульту, безсонні, депресії. Противірус-
ний препарат при грипі, герпесі. Активізує 
кровобіг. Полегшує передменструальний 
сидром.

ЕФІРНА ОЛІЯ ПАЛЬМАРОЗИ
відновлює сили після хвороб та “уда-
рів” долі, адаптоген, сприяє покращенню 
пам’яті та уваги. Нормалізує АТ. Оптимізує 
роботу органів травлення, усуває спазми, 
метеоризм, ферментний дефіцит. Загоює 
тріщини і рани. Усуває болючість та нерегу-
лярність місячних. 

ЕФІРНА ОЛІЯ ПАЧУЛІ
статеве безсилля, фригідність, імпотенція, 
запалення гемороїдальних вузлів, опе-
різуючий лишай, простуда, герпес, грип, 
дрябла шкіра, розумова та фізична втома. 
Усуває депресії, екземи, імпетиго, алер-
гії, грибкові інфекції, дерматомікоз стопи, 
дерматити. Сильний еротичний засіб (аф-
родизіак).

ЕФІРНА ОЛІЯ МУСКАТНОГО ГОРІХА
ефективна при випаданні і пошкодженні 
волосся. Підвищує статеву активність як 
чоловіків, так і жінок, має кровоспинну, 
антисептичну дію, активізує роботу серця, 
стимулює центральний і периферійний 
кровообіг; в комплексі ароматерапії має 
зігріваючу і болезаспокійливу дію при не-
вралгії, зубному, м’язовому та суглобовому 
болю, бронхітах і   ГРЗ.5 мл.

5, 10, 20 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНА ОЛІЯ ПЕТІТГРЕЙНУ
Розгладжує зморшки, повертає пружність 
виснаженій шкірі обличчя, перешкоджає 
утворенню розтяжок при різких змінах 
об’ємів тіла. Попереджає випадання во-
лосся і облисіння. Усуває набряки втом-
лених ніг, знімає сильний запах поту. За-
стосовується для ароматизації приміщень, 
збагачення кремів, тоніків, полоскання по-
рожнини рота, прохолодних ванн для ніг.

ЕФІРНА ОЛІЯ РОЗМАРИНУ
усуває невпевненість у своїх силах. «Трава 
серця», – оптимізує коронарний кровообіг, 
артеріальний тиск; укріпляє стінки вен, 
знімає запалення при варикозах, геморої, 
флебітах.  Запобігає розвитку вегето-судин-
ної дистонії. Усуває набряки і запалення 
при артритах, невритах, остеохондрозі.

ЕФІРНА ОЛІЯ РОЗОВОГО ДЕРЕВА
усуває бронхоспазми та асматичні компо-
ненти кашлю. Полегшує хронічний кашель 
та кашель у курця. Оптимізує мозковий 
кровообіг. Має обезболюючу та спазмолі-
тину дію. Ефективна при мігренях і голо-
вних болях різної етіології. Сприяє очистці 
крові та лімфи. Усуває статеву холодність та  
сексуальну лінь. 

ЕФІРНА ОЛІЯ САНТАЛОВОГО ДЕРЕВА
спазмолітик, оптимізує кровообіг та мікро-
циркуляцію. Усуває головокружіння, ну-
доту, потемніння в очах. Укріпляє судини, 
ефективна при варикозах. Оптимізує трав-
лення, усуває гастрити, диспепсію, діарею. 
Гармонізує менструальний цикл, усуває 
фригідність. Ефективна при простатитах та 
статевому безсиллі. Сильний еротичний 
засіб.

ЕФІРНА ОЛІЯ СОСНОВА
сильний антисептичний засіб для дихаль-
них, жовчо- та сечовивідних шляхів. Сти-
мулює кору наднирників.  Ефективна при 
легеневих, ревматичних захворюваннях та 
грипі. Антисептик бальзамуючий.

5, 10  мл.

5, 10, 20  мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10, 20 мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ 

ЕФІРНА ОЛІЯ ТРОЯНДИ
королівська олія. Усуває неврози, спазми 
головного мозку (нудота, слабкість, мі-
грень, головний біль). Підвищує працез-
датність. Нормалізує роботу ендокринних 
залоз, відновлює гормональне здоров’я, 
омолоджує та регенерує клітини; нормалі-
зує роботу ШКТ, менструальний цикл, усу-
ває вагініти та молочницю. Має радіопро-
текторну та антиканцерогенну дію. 

ЕФІРНА ОЛІЯ ФЕНХЕЛЮ
усуває метеоризм, втрату апетиту, атонію 
ШКТ, аерофагію, сечові камені, подагру, 
недостатність місячних, легеневі захворю-
вання, грип, болі в шлунку, нервову блюво-
ту, недостатність молока у годувальниць, 
кишкові паразити. Підтягує шкіру обличчя 
(1-2 краплі в нічний крем - на 1 прийом).

ЕФІРНА ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
антибіотик широкого спектру дії. Стимулює 
імунітет. Усуває запалення та збільшення лім-
фатичних вузлів. Ідеально очищає слизову 
рота. Усуває наслідки укусів комах, нейтралі-
зує інфекційні отрути; запобігає доброякісним 
та злоякісним новоутворенням. Знищує пато-
генну флору  слизової вагіни (кольпіти, вагіні-
ти, кандидомікози), має протизапальну дію 
на органи репродукції у чоловіків.

ЕФІРНА ОЛІЯ ТУЇ
усуває порушення в сечостатевій сфері. 
Має відхаркувальну, потогінну і сечогінну 
дію. Використовується для лікування брон-
хітів, запалення легень, гаймориту, тонзи-
літу, аденоїдів, стоматитів, пародонтозі, 
карієсі. Застосовується проти кишкових па-
разитів. Підходить для догляду за жирною 
шкірою, зміцнює волосся, рекомендується 
для догляду за жирним волоссям. 

ЕФІРНА ОЛІЯ КМИНУ
Антисептичний; дезинфікуючий; вітрогін-
ний засіб; стимулює травлення; має кар-
діотонічну дію; кровоочисний; стимулює 
лактацію; нормалізує менструації; при-
гнічує негативну мікрофлору; сечогінний; 
загальностимулюючий; відхаркувальний; 
протиглистний; має спазмолітичну дію; 
стягуючий; покращує апетит.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10, 20 мл.

5  мл.



ЕФІРНІ ОЛІЇ

ЕФІРНА ОЛІЯ ЯЛИНОВОЇ ХВОЇ 
усуває перенапруження, нервозність, де-
пресію. Підвищує захисні функції шкіри, 
усуває гнійні висипки. Запобігає випадін-
ню волосся, утворенню перхоті. Стимулює 
імунітет. Сприяє відхаркуванню,  швидкому 
одужанню після важких хвороб та опера-
цій. Чудовий засіб при забоях, гематомах, 
та ранах. Усуває запалення сечового міхура 
та сечоводів. Прекрасний дезодорант для 
саун та ванн. 

ЕФІРНА ОЛІЯ ЧЕБРЕЦЕВА
збуджує інтелект, статевий потяг, тонізує 
ЦНС. Відхаркуюча, сечогінна, потогінна,  
вітрогінна, глистогінна дії. Стимулює лей-
коцитоз при інфекційних захворюваннях. 
Знищує паразитів, нейтралізує тваринні 
отрути. Найкращий засіб при переохоло-
дженні. Легке снодійне.  Ефективна при 
дерматозах, педикульозах, фурункульозах 
та свербінні.

ЕФІРНА ОЛІЯ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ 
відновлює сили. Ефективна при астеніях, 
неврастеніях, диспепсіях; нервовому трем-
тінні, паралічах, бронхітах, астмі, аденітах, 
безплідді. Усуває нічну пітливість. Усуває 
діарею, атонічні рани, виразки, дерматози, 
рахіт, золотуху. Допоміжна при ангіні, сто-
матиті, ларингіті, астмі. Нейтралізує укуси 
комах. Для припинення лактації.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЯЛІВЦЕВИХ ЯГІД
вселяє оптимізм, підсилює наполегливість 
і терпіння. Використовується при радику-
літі, знімає зубний біль, лікує пародонтоз, 
мокру екзему, хронічну форму ангіни, за-
палення легенів. Натуральне джерело ві-
тамінів та фітонцидів. Усуває набряки, за-
палення, біль при остеохондрозі, артритах, 
невритах, невралгіях. Посилює гостроту 
зору при перевтомі очей.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЯЛИЦІ
загоює рани та виразки, має відхаркую-
чу і протизапальну дії на органи дихання. 
Підвищує еластичність судин, має анти-
склеротичну дію, нормалізує тиск. Очищає 
організм від шлаків. Усуває похмільний син-
дром. Нормалізує менструальний цикл, усу-
ває запалення придатків. Для чоловіків має 
протизапальну дію на органи репродукції. 

5, 10 мл.

5, 10, 20 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.

5, 10 мл.



РОСЛИННІ ОЛІЇ – одні з найбільш унікальних і незамінних 
засобів, що застосовуються в косметології для догляду за шкірою 
обличчя. І можна з упевненістю сказати, що за своїм складом, 
корисними властивостями і дією вони у багато разів перевер-
шують практично будь-яку виготовлену косметичну продукцію.

Чим же зумовлена така чудодійність натуральних рослин-
них олій?

По-перше, в них не міститься ніякої «хімії», консервантів, 
барвників і інших штучних і шкідливих речовин, які можна зу-
стріти в багатьох кремах. Швидше навпаки, косметичні олії – це 
природний комплекс з великою кількостю вітамінів, біологічно 
активних речовин, жирних кислот та інших корисних компонен-
тів, необхідних для нашої шкіри.

По-друге, склад рослинних олій дуже близький до складу 
шкірного жиру людини, завдяки чому вони чудово засвоюють-
ся шкірою.

По-третє, такі олії в дуже рідкісних випадках здатні викли-
кати алергічну реакцію і чудово підходять для догляду навіть за 
найбільш чутливою шкірою обличчя.

Рослинні олії отримують в основному методом холодного 
віджиму виключно з натуральної рослинної сировини, такої як 
плодові кісточки, горіхи або ж зерна.

Вони чудово підходять для всіх типів шкіри обличчя, але осо-
бливо їх застосування рекомендується при сухій і вже в’янучій шкі-
рі, а також при старіючій шкірі навколо очей.

Основна дія натуральних рослинних олій це, насамперед, 
живлення, пом’якшення і зволоження шкіри, а також запобі-
гання її старінню, омолодження, розгладження зморшок, під-
вищення тонусу, пружності та еластичності шкіри.

Але, тим не менше, їх можна використовувати і в догляді за 
більш жирною і проблемною шкірою, так як багато олій мають 
значні протизапальні властивості, а також сприяють нормаліза-
ції функції сальних залоз.

Спектр застосування рослинних олій досить широкий. Так, 
наприклад, практично будь-яку натуральну олію або ж їх суміш 
можна використовувати в якості крему або маски для обличчя 
і в якості очищаючого тоніка.

РОСЛИННІ ОЛІЇ 

ЇЇ



Можна також додавати їх у вже готові магазинні креми і 
інші засоби для догляду за обличчям (лосьйони, засоби для 
вмивання, маски, креми і гелі для повік).

Крім того, косметичні олії це основні складники при само-
стійному приготуванні кремів, і також їх можна використову-
вати для приготування всіляких домашніх масок для догляду 
за всіма типами шкіри.

Це прекрасний засіб по догляду за тілом новонароджених 
дітей (олія абрикосових та персикових кісточок, календули, 
ші, череди).

ОЛІЯ АВОКАДО 
має дуже багатий склад: вітаміни А, Е, 
Д, плодові екстракти, макро- і мікроеле-
менти. Особливо підходить для чутливої 
та сухої шкіри. Має високу проникність. 
Відновлює порушений в результаті ста-
ріння ліпідний баланс шкіри, сприяє 
синтезу нових колагенових зв’язків.

 ОЛІЯ АБРИКОСОВИХ КІСТОЧОК 
має протизапальну та регенеруючу дію, 
тонізує і омолоджує шкіру, розгладжує 
дрібні зморшки, сприяє відновленню 
пружності та еластичності шкіри, осо-
бливо при целюліті і загрубілій шкірі, 
надає їй здорового, красивого кольору, 
знімає запалення. Застосовується в чи-
стому вигляді як масажна олія для до-
рослих і для немовлят.

ОЛІЯ ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК 
містить 70% незамінних жирних кислот, 
які легко засвоюються шкірою, зв’язують 
та утримують вологу. Має здатність ре-
гулювати жировідкладення. Підходить 
для жирного та змішаного типу шкіри. 
Сприяє цілісному відновленню шкіри 
(заживлює ранки, опіки, натерті місця).

ОЛІЯ ЖОЖОБА
глибоко проникає у  шкіру. Відновлює 
структуру потрісканих та обвітрених губ. 
Не викликає подразнення та алергіч-
них реакцій, тому використовується для 
очищаючих емульсій, особливо навколо 
очей. Надає блиск, об’єм та еластичність 
волоссю. Декілька крапель на гребені при 
розчісуванні вологого волосся запобігає 
злипанню, допомагає оформити зачіску.

РОСЛИННІ ОЛІЇ

30, 50, 120 мл.

30, 50, 120 мл.

30, 50, 120 мл.

30, 50, 120 мл.



РОСЛИННІ ОЛІЇ 

ОЛІЯ ПЕРСИКОВИХ КІСТОЧОК
вміщує велику кількість вітаміну Е. Під-
ходить для сухої, старіючої шкіри, має 
чудовий ефект проти зморшок. Повільно 
проникає в шкіру, внаслідок чого добре 
використовувати її для тривалого маса-
жу при всіх типах шкіри. Допомагає паль-
цям ковзати не розтягуючи шкіру, надає 
“бархатисту” м’якість та гладкість.

ОЛІЯ ПШЕНИЧНИХ ЗАРОДКІВ
живильна олія для сухої та старіючої шкі-
ри. Багата на вітамін Е та зародковий ле-
цитин, мінерали, фітостероли, макро- та 
мікроелементи. Підходить для шкіри на-
вколо очей. Запобігає розтягненню шкіри 
при вагітності (добавляти в рідкі креми 
для тіла). Укріплює кінчики волосся.

ОЛІЯ СОЛОДКОГО МИГДАЛЮ
класична олія, що підходить для будь-
якої шкіри і для будь-якого віку.  Викорис-
товується в косметиці і в якості базової 
олії в ароматерапії. Особливо підходить 
для сухої, чутливої та старіючої шкіри. 
Масажна олія для грудних дітей. При-
родній стимулятор росту та укріплення 
волосся. Не подразнює та не викликає 
алергічних реакцій.

ОЛІЯ КУНЖУТНА
глибоко проникаючи в шкіру, зволожує, 
живить її та очищає, призупиняючи ста-
ріння. Використовується для втирання 
в тіло, щоб запобігти сонячним опі-
кам, оскільки являється чудовим УФ-
фільтром, що захищає від шкідливого 
сонячного проміння. 

 ОЛІЯ ОЛИВКОВА
сприяє профілактиці серцево-судинних 
захворювань, знижує рівень шкідливо-
го холестерину. Також ця олія корисна 
при захворюваннях травної системи, має 
жовчогінну дію. Оливковою олією мож-
на захиститися від передчасного старін-
ня організму. Її можна застосовувати як 
косметичний засіб. 

30, 50, 120 мл.

30, 50, 120 мл.

30, 50, 120 мл.

50, 120 мл.

50, 120 мл.



РОСЛИННІ ОЛІЇ

ОЛІЯ АРАХІСОВА
застосовується при лікуванні гнійних і важ-
козаживаючих ран. Дуже ефективний цей 
продукт при лікуванні діатезу у дітей. Спри-
яє профілактиці нормального функціону-
вання нервової тканини, серця, печінки. 
Вважається одним з найефективніших жов-
чогінних засобів. Вона корисна при стом-
люваності, безсонні, покращує пам’ять, 
увагу і слух; підвищує потенцію, лібідо.

ОЛІЯ ГАРБУЗОВОГО НАСІННЯ 
захищає від сонячних опіків, прискорює 
регенерацію тканин; для підвищення елас-
тичності кровоносних судин; при лікуванні 
очних хвороб; для очищення, омолоджен-
ня і поліпшення стану шкіри; для віднов-
лення і стимуляції росту волосся і нігтів.

ОЛІЯ ЗВІРОБОЮ 
застосовується при опіках, важкозагою-
ваних ранах і виразках, наривах, гнійних 
запаленнях слизової оболонки рота, при 
гастриті, виразці. Має антидепресантну 
дію (поліпшує настрій, знімає перевтому, 
корисна людям, що зловживають алкого-
лем і курінням).  До складу олії звіробою 
входить гіперецін, що сповільнює розвиток 
ракових пухлин.

ОЛІЯ КАЛЕНДУЛИ
має бактерицидну, дезинфікуючу і раноза-
гоювальну, протизапальну  дію. Вона ефек-
тивна при лікуванні різних шкірних проблем, 
таких як подразнення, висип, свербіж, по-
тріскана шкіра, побутові та сонячні опіки, уку-
си комах, екзема. Рекомендується при роз-
тріскуванні сосків у годуючих матерів, чудово 
підходить для догляду за дитячою шкірою.

ОЛІЯ ГІРЧИЦІ
застосовується для лікування мікозу, ек-
земи, герпесу, акне, себореї, дерматиту.  
Містить вітаміни А і Е у великій кількості, 
а також жирні поліненасичені кислоти. 
Ці компоненти сприяють глибокому зво-
ложенню і живленню шкіри, зберігаючи 
молодість і здоровий вигляд обличчя на-
довго. Захищає від ультрафіолетових про-
менів, тому захищає шкіру від передчасно-
го старіння.

30, 50 мл.

30, 50 мл.

50 мл.

50 мл.

50 мл.



РОСЛИННІ ОЛІЇ 

ОЛІЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ
застосувуєтсья при захворюваннях нервової 
системи, нирок і сечового міхура, щитовид-
ної залози, при лікуванні порушень потенції у 
чоловіків; покращує функцію печінки, сприяє 
лікуванню колітів, гастритів, усуває запори, 
печію, запобігає розвитку інфаркту міокарда, 
атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ішеміч-
ної хвороби серця, знижує ризик інсульту та 
утворення тромбів.

ОЛІЯ ЛІСОВОГО ГОРІХА
сприятливо впливає на будь-який тип шкі-
ри, не забиває пори, що особливо корисно 
для запаленої, жирної, комбінованої і старі-
ючої шкіри. Олія має здатність підтягувати, 
зволожувати, пом΄якшувати, регенерувати, 
живити шкіру. Відновлює водно-ліпідний 
баланс, заспокоює шкіру після прийому со-
нячних ванн і володіє властивістю захисту 
шкіри від ультрафіолету. 

ОЛІЯ МАКАДАМІЇ
швидко всмоктується в шкіру, не залишаю-
чи жирного сліду, має протизапальну, ре-
генеруючу, зволожуючу, пом’якшувальну 
дію, проявляє антиоксидантні властивості,  
Корисна для догляду за волоссям, особли-
во сухим, пофарбованим і після хімічної 
завивки. Крім того, її використовують для 
зняття макіяжу і очищення шкіри обличчя, 
а також застосовують для догляду за шкі-
рою рук і ніг.

ПАЛЬМОВА ОЛІЯ
має ранозагоювальну і протизапальну дію. 
Особливість пальмової олії – високий вміст 
у ній пальмітинової жирної кислоти. Ця кис-
лота збільшує вміст ліпопротеїдів в крові. 
А ліпопротеїди не дають утворюватися на 
стінках судин «поганого» холестерину. За-
стосовують як нічний крем для в’янучої і су-
хої шкіри, при ламкості і розшаруванні ніг-
тів, а також для поліпшення стану волосся.

ОЛІЯ РИСОВИХ ЗАРОДКІВ
оскільки олія багата aнтиоксидантами Оме-
га-6 і Омега-9, жирними кислотами, дієтологи 
рекомендують вживати її по 1-2 ст. ложки що-
дня для зменшення холистерину в крові. Гіпо-
алергенна, що дозволяє використовувати її при 
догляді за шкірою навколо очей та ніжною шкі-
рою немовлят. Має сонцезахисну дію. Позитив-
но впливає на ріст волосся, є цінним компонен-
том у засобах по догляду за бровами та віями. 

30, 50 мл.

50 мл.

50 мл.

50 мл.

50 мл.



КОМПОЗИЦІЇ ОЛІЙ
Масажна олія «ДЛЯ ДИТЯЧОГО МАСАЖУ»
Склад: натуральна олія ромашки, персико-
вих кісточок, череди та обліпихи.
Дія: лікує подразнення, пітнички, себорей-
ний дерматит, живить, зволожує, захищає  
ніжну шкіру немовлят.

Олія «ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЗМІШАНИМ 
ТИПОМ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ»

Склад: натуральна олія персикових кісто-
чок,  ефірні олії іланг-ілангу, неролі, лимона, 
м’яти, вітамін Е.
Дія: регулює саловиділення та звужує пори, 
усуває жирний блиск, очищує, розгладжує, 
заспокоює, омолоджує шкіру.

Масажна композиція олій
«ДЛЯ ЗАСМАГИ» з вітаміном Е

Склад: натуральні олії кокоса, волоського 
горіха,  рисових зародків, обліпихи, ефірні 
олії  неролі, бергамоту, мандарину, вітамін Е.
Дія: інтенсивно живить та зволожує, регене-
рує шкіру, захищає від сонця, стійка до води.

Масажна композиція олій
«ПІСЛЯ ЗАГАРУ» з вітаміном Е

Дія: Прекрасно заспокоює та пом’якшує шкі-
ру після сонячних ванн, закріплює загар.

Олія «ПРОТИ ЛУПИ»
Склад: рослинні олії мигдальних кісточок, олив-
кова, ефірні олії чайного дерева, герані, вітамін Е.
Дія: антисептична, протизапальна. Усуває су-
хість, запалення, екзему, дерматит,  лупу. Від-
новлює волосся після фарбування та хімічної 
завивки, надає волоссю об’єму краси і сили.

Масажна композиція олій  
«ДЛЯ СХУДНЕННЯ»

Склад: натуральні рослинні олії  виноград-
них кісточок, оливкова,  ефірні олії м’яти,  ім-
биру,  фенхеля,  грейпфрута.
Дія:  сприяє зниженню ваги тіла при ожирінні, 
поліпшує обмін речовин, стимулює лімфо- та кро-
вотік, усуває набряклість та появу атеросклерозу.  

Масажна композиція олій «ПРОФІЛАКТИКА 
РОЗТЯЖОК ПРИ ВАГІТНОСТІ» з вітаміном Е
Склад: натуральні олії жожоба, абрикосових 
кісточок, оливкова, натуральна ефірна олія  
неролі, вітамін Е.
Дія: підвищує еластичність шкіри та запобігає 
появі розтяжок при зміні ваги тіла, вагітності.

Масажна композиція 
«ОМОЛОДЖУЮЧИЙ МАСАЖ ДЛЯ СУХОЇ 

ТА ВЯНУЧОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ»
Склад: рослинні олії арахісу, звіробою, ефір-
ні олії санталу, троянди, вітамін Е.
Дія: делікатно розгладжує зморшки, усуває 
подразнення, лущення шкіри, очищує її. Усу-
ває «мішки» та темні круги під очима.

ОЗ Ц ОЛ

50 мл

55 мл

110 мл110 м

110 мл

110 мл

110 мл

110 мл

55 мл



Композиція олій 
«ДЛЯ ЕРОТИЧНОГО МАСАЖУ» 

Стимулює викид в кров ендорфіну - гормону 
щастя. Ендорфін викликає ейфорію, підсилює 
сексуальне бажання. Крім того, знімає емоцій-
ну напругу, допомагаючи розслабитися і отри-
мати задоволення від любовних утіх.
Композиція олій  «ЗАСПОКІЙЛИВИЙ МАСАЖ»

Склад: рослинні олії мигдальних кісточок,  
виноградних кісточок, ефірні олії лаванди, 
базиліку, бергамоту, герані, вітамін Е.
Дія: заспокоює при емоційному та нервово-
му перевантаженні,  полегшує біль при ар-
триті,  ревматизмі, розширює судини, змен-
шує артеріальний тиск.
Масажна олія «ПРОФІЛАКТИКА ВАРИКОЗУ 
ТА УСУНЕННЯ НАБРЯКУ НІГ» з вітаміном Е

Склад: натуральна олія волоського горіха, ефір-
ні олії кедра, кипариса і розмарину, вітамін Е.
Дія: зупиняє розвиток варикозу, стимулює 
обмінні процеси, попереджує розширення 
підшкірних вен та капілярної сітки.

Композиція ефірних олій
 «СТИМУЛ ДЛЯ ЖІНОК»

Склад: ефірні олії мускатного горіха, жасми-
ну,  герані, вербени.
Дія: усуває жіночу фригідність та сексуальну 
незадоволеність, допомагає при перевтомі, 
піднімає настрій та розслаблює.

Композиція ефірних олій 
«АРОМАТЕРАПІЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ  АПЕТИТУ»

Склад: ефірні олії м’яти, ванілі, кориці.
Дія: сприяє зниженню апетиту при булімії 
(патологічно підвищеному відчутті голоду).

Композиція ефірних олій
 «АРОМАТЕРАПІЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ 

ДИСГОРМОНАЛЬНОГО  БАЛАНСУ У ЖІНОК»
Склад: ефірна олія кипариса,  герані, меліси.
Дія: полегшує симптоми при гормональному 
дисбалансі у жінок в період менопаузи та пе-
редменструальному синдромі, усуває пітли-
вість, роздратування, гнів, почуття тривоги.

Композиція ефірних олій 
«ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА»

Склад: ефірні олії м’яти, апельсину,  лайму,  чай-
ного дерева,  меліси,  чебрецю, мускатного горіха.
Дія: протизапальна, антисептична, протиін-
фекційна, усуває неприємний запах, кровото-
чивість, утворення зубного каменю.

Композиція ефірних олій для ванн 
«СТРУНКА ФІГУРА»

Склад: ефірні олії ялівцю, лайму,  кипарису, со-
лодкого апельсину.
Дія: сечогінна, підсилення обміну речовин,  
сприяє зниженню ваги, виведенню токсинів та 
покращенню роботи кишківника.

КОМПОЗИЦІЇ ОЛІЙ

110 мл

110 мл

55 мл

5 мл

5 мл

10 мл

10 мл

10 мл



КОМПОЗИЦІЇ ТА СПРЕЇ ЕФІРНИХ ОЛІЙ 

АРОМА-СПРЕЇ 
НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ

�КОМФОРТ ДЛЯ АВТОМОБІЛІСТА
�АРОМАТ ТА ЧИСТОТА У ДОМІ
�ЗАХИСТ ВІД МУХ ТА КОМАРІВ У ПРИМІЩЕННІ
�ЗАХИСТ ВІД КОМАРІВ
�ЗАХИСТ ВІД МУРАШОК
�ДЛЯ УСУНЕННЯ СВЕРБІЖУ І БОЛЮ ПРИ УКУСІ КОМАХ
�ПРОТИ ЗАПАХУ НА КУХНІ
�ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ
�ЗАХИСТ ДОМАШНІХ ТВАРИН ВІД ПАРАЗИТІВ
�ВІД ЗАПАХУ СИГАРЕТНОГО ДИМУ  

Композиція ефірних олій  
«ВІД ГІПЕРТОНІЇ»

Склад:  ефірні олії  лаванди, іланг-ілангу, лимо-
ну, герані, кипарису. 
Дія: знижує вплив стресу на організм, заспоко-
ює, знімає спазми судин, що сприяє зниженню 
артеріального тиску і покращує самопочуття.

ЕФІРНА ОЛІЯ ГЕРАНІ 
Застосовують ефірне масло герані для ліку-
вання стану депресії, втоми і перезбуджен-
ня, викликаного серйозними емоційними 
перевантаженнями. При вікових переходах 
жіночого організму і настанні клімаксу ефір-
не масло герані застосовують для зниження 
припливів і стану підвищення тиску.

ЕФІРНА ОЛІЯ МАЙОРАНУ
покращує травлення, стимулює кровообіг. По-
слаблює статевий потяг, пом’якшує загрубілу 
шкіру, позбавляє від бородавок, загоює рани.

ЕФІРНА ОЛІЯ ПОЛИНУ ТАВРІЙСЬКОГО
Надає бактерицидну дію при запаленні та 
пошкодженні шкірних покривів, вугрової 
висипки. Прискорює загоєння опіків. Усуває 
неприємний запах з рота.
Запах полину відлякує бліх, клопів, тарганів.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЛАДАНУ
Потужний афродизіак для чоловіків і жінок. 
Проявляє потужні антисептичні та проти-
запальні властивості, вбиває практично всі 
відомі бактерії, відмінно загоює тріщини, 
порізи, опіки і рани, однин з кращих для лі-
кування хвороб легенів і дихальних шляхів. 
Завзятим курцям очищує легені від накопи-
чених смол і шкідливих речовин.

ЕФІРНА ОЛІЯ ЛАВРОВА
Має відмінну антиалергічну і антисептичну 
дію, знімає  болі та спазми,  позитивно впли-
ває на репродуктивну функцію, рекоменду-
ється для обробки вугрів, прищів, наривів, 
а також при догляді за жирною шкірою. в 
ароматерапії лаврове масло застосовується 
для загального зміцнення нервової системи, 
зняття напруги, нервозності, зайвого збу-
дження. Не рекомендується вагітним жінкам.

10 мл

10 мл

5 мл

10 мл

10 мл

5 мл



АФРОДИЗІАКИ
для чоловіків та жінок

“Суміш Афродіти”
СКЛАД: ефірні олії іланг-ілангу, троянди, санталу, 
мускатного горіху.
ДІЯ: традиційна еротична олія, дає можливість відгадувати 
і виконувати найпотаємніші бажання партнера, підсилює 
бажання і відчуття партнера, допомагає краще відчути один 
одного, робить жінку найбажанішою.

АРОМАКОМПОЗИЦІЇ ЕФІРНИХ ОЛІЙ

“Бажання”
СКЛАД: ефірні олії санталу, кедру, іланг-ілангу, пачулі.
ДІЯ: чоловіче масло, що підвищує потенцію, від якої 
жінки шаленіють, підвищує чутливість, робить чоловіка 
неперевершеним а жінку найбажанішою. Дає можливість 
відгадувати і виконувати найпотаємніші бажання партнера. 
Надає свіжість відносинам, подовжує час любовної гри.

“Чутливість”
 СКЛАД: ефірні олії жасмину, троянди, санталу, бергамоту.
ДІЯ: чудовий жіночий засіб, що дозволяє жінці відчути свою 
привабливість і випробувати насолоду близькістю. Вабить, 
розслабляє і будить фантазію. Для молодих і недосвідчених 
дає трепетне ставлення до партнера. Може бути олією 
першої ночі і запам’ятається на все життя.

“Переможець”
СКЛАД: ефірні олії імбиру, пачулі, бергамоту, кориці,
ДІЯ: вабить, розслабляє і будить фантазію, підсилює 
потенцію, надає рішучість і впевненість у своїх силах, у 
багато разів підвищує запас енергії, дає відчути магію 
дотиків.

“Ніжні почуття”
СКЛАД: ефірні олії неролі, санталу, бергамоту, м’яти
ДІЯ: пристрасне масло, підсилює потенцію і чутливість, 
дає можливість насолоджувався кожною хвилиною, 
сприяє омолодженню і розкриттю в любовній грі. Вабить, 
розслабляє, хвилює і будить фантазію, робить чоловіка 
неперевершеним а жінку найбажанішою.

“Тонізуюча”
Склад: ефірні олії ялівцю, кедру, майорану.
ДІЯ: чоловіче масло, яке допомагає чоловікові бути тактовним 
і вмілим, відчувати свою партнерку, підсилює гнучкість 
хребта і чутливість ерогенних зон. Надає свіжість відносинам, 
продовжує час любовної гри. Зміцнює чоловічу силу, дозволяє 
проводити багаторазові сексуальні контакти.

для жінок

для жінок

для мужчин

для мужчин

для мужчин

для мужчин
та жінок



РОСЛИННІ ОЛІЇ

ОЛІЯ РОЗТОРОПШІ
має протизапальну, епітелізуючу, ранозаго-
ювальну, противиразкову дію, є ефективним 
гепатопротектором, запобігає всмоктуванню 
токсичних сполук, що надійшли в організм 
разом з водою і їжею. Вона містить жиророз-
чинні вітаміни A, D, E, F, особливо багато в ній 
вітаміну Е, який застосовується при порушен-
ні функції статевих залоз у чоловіків і жінок, 
псоріазі, ламкості капілярів. 

ОЛІЯ РОМАШКИ
широко застосовується при простудних 
захворюваннях, при ангінах, тонзилітах, 
фарингітах. Усуває алергічну реакцію і до-
помагає в боротьбі з нежиттю. Ромашка 
виводить шлаки з організму і відновлює 
здорову формулу крові. Використовується 
як спазмолітичний засіб при гастритах, ко-
літах, холециститах, як ранозагоювальний 
засіб при лікуванні слизової рота і загаль-
ного шкірного покриву.

РИЦИНОВА ОЛІЯ
для чутливої   шкіри буде чудовим заспокій-
ливим засобом, вона підійде в якості засо-
бу з омолоджучою дією, розгладить дрібні 
зморшки. Особливо ефективно живить 
ніжну шкіру навколо очей, а регулярне за-
стосування масок з додаванням рицинової 
олії зробить менш помітними зморшки в 
куточках очей.

ОЛІЯ ОБЛІПИХИ
здатна глибоко проникати в підшкірні 
шари, покращуючи обмінні процеси, сприя-
ючи пом’якшенню, живленню шкіри, обері-
гаючи від втрати вологи. Зрілій, сухій, в’ялій 
шкірі вона допомагає повернути еластич-
ність, позбавляє від лущення, розгладжує 
дрібні зморшки. Усуває пігментні плями і 
веснянки, вугровий висип. Обліпиховою 
олією можна змащувати шкіру після соняч-
них або хімічних опіків.

РЕП΄ЯХОВА ОЛІЯ
являється цінним засобом по догляду за 
волоссям, покращуючи його густоту та зо-
внішній вигляд. Застосовується в лікуваль-
них цілях: для заліковування старих ран, 
при екземі, вугровій висипці і при інших 
захворюваннях шкіри. Також використову-
ється при мастопатії. Допомагає цей засіб і 
при радикуліті. 

50 мл.

50 мл.

50 мл.

30, 50 мл.

30, 50 мл.



РОСЛИННІ ОЛІЇ 

ОЛІЯ ГРЕЦЬКОГО ГОРІХА
рекомендована людям похилого віку, що 
страждають гіпертонією, атеросклерозом, іше-
мічною хворобою серця, діабетом. Володіє 
протипухлинною дією, підвищує опір до раді-
ації, виводить радіонукліди. Застосовують при 
лікуванні туберкульозу, запальних захворюван-
нях шкіри, з успіхом загоює рани, тріщини, ви-
користовується при лікуванні псоріазу, екземи, 
фурункульозу, варикозного розширення вен.

ОЛІЯ ШИПШИНИ
сприяє лікуванню пошкоджених ділянок 
шкіри, перешкоджає процесу утворення 
рубців. Має гарний ефект зволоження, 
сприятливо діє на старіючу шкіру і на шкі-
ру з підвищеною сухістю, захищає шкіру від 
сильної дії сонячних променів. Використо-
вується вона також для боротьби з екзе-
мою. Поряд з великим вмістом вітаміну С 
у великих кількостях містить вітаміни А і Е.

ОЛІЯ ЧЕРЕДИ
натуральний косметичний засіб для до-
гляду за сухою, схильною до запалення 
шкірою обличчя і тіла у дорослих і дітей. 
Знімає запалення шкіри, заспокоює її, сти-
мулює обмін речовин. Пом΄якшує шкіру, 
надає їй пружність і свіжість. Застосовуєть-
ся при догляді за шкірою дітей з метою за-
побігання подразнень різного походження.

ФІСТАШКОВА ОЛІЯ
є фотофільтром для захисту від сонячних 
променів, а також використовується для 
виведення веснянок і плям на шкірі, покра-
щує кровообіг, сприяє усуненню зморшок, 
прекрасно живить та тонізує в’янучу шкіру.  
Рекомендується при великих розумових 
та фізичних навантаженнях, артеріальній 
гіпертензії, анемії, туберкульозі, тромбо-
флебіті. Здатна підвищувати потенцію.

ОЛІЯ АЛОЄ ВЕРА
має сильні протизапальні і знеболюючі 
властивості, причому вона успішно бореть-
ся не тільки з мікробами, але й з грибка-
ми і деякими вірусами. Ця здатність алоє 
використовується для лікування всіх видів 
запалень (зокрема гнійних), опіків шкіри та 
слизових оболонок. Чистою або в суміші з 
іншими оліями, використовується для що-
денного догляду за обличчям та тілом.

50 мл.

50 мл.

50 мл.

30 мл.

30, 50 мл.



РОСЛИННІ ОЛІЇ

ОЛІЯ КАКАО
пом΄якшує і зволожує шкіру. При тривалому 
використанні шкіра стає гладкою, поліпшу-
ється колір, зникають дрібні зморшки (в тому 
числі, якщо використовувати олію замість 
крему для очей, зникають «гусячі лапки»).  
Вона є добрим профілактичним засобом від 
розтяжок. Крім того, завдяки своєму складу 
олія какао перешкоджає проникненню в шкі-
ру шкідливих речовин, що особливо актуаль-
но для мешканців великих міст. 

ОЛІЯ МАНГО
допомагає шкірі утримувати вологу, забез-
печуючи інтенсивне зволоження протягом 
дня. Шкіра стає м΄якою і бархатистою. 
Володіє хорошими відновлюючими влас-
тивостями. Живить і укріплює волосяний 
стовбур, пригладжує лусочки кутикули і 
відновлює цілісність гідроліпідної плівки, 
яка захищає волосся від зневоднювання.

КОКОСОВА ОЛІЯ
має гарні очисні властивості, тому широко 
застосовується в миловарінні і при виго-
товленні косметики. Кокосова олія відмін-
но захищає, пом΄якшує і розгладжує шкіру, 
завдяки своїй властивості створювати на 
поверхні шкіри захисну плівку. Ще одна пе-
ревага олії кокоса – її повна засвоюваність 
шкірою. Вона зволожує, живить і захищає 
шкіру. Підходить для всіх типів шкіри.

ОЛІЯ ШІ
наполовину складається з насичених та по-
лінасичених кислот.  Містить натуральний 
сонцезахисний фактор. Застосовується як 
денний крем. Лікує опіки. Добре проникає 
в шкіру, відновлюючи її бар’єрні властивос-
ті, не залишаючи блиску. Створює на по-
верхні шкіри захисну плівку та відчуття су-
хості. Використовується у миловарінні для 
приготування дитячого мила.

АМАРАНТОВА ОЛІЯ
ефективна при фізіотерапії, як косметич-
ний засіб для омолоджування і відновлен-
ня шкіри обличчя і тіла, збільшує внутріш-
ньоклітинний тиск (тургор), тонус м’язів. 
При тривалому застосуванні зменшує або 
усуває целюліт, збільшує пружність м’язів 
грудей, стегон, сідниць, володіє антивари-
козною дією, зменшує вегето-судинну дис-
тонію.

30 мл.

30 мл.

30 мл.

30, 50 мл.

20 мл.



РОСЛИННІ ОЛІЇ 

ОЛІЯ КАВИ
має тонізуючий ефект і надає шкірі еластич-
ність, добре всмоктується, не залишаючи жир-
ного блиску, не викликає алергії, містить безліч 
хімічних речовин з антиоксидантними і анти-
мутагенними властивостями. Запобігає ультра-
фіолетовому опромінюванню та пухлинам, як 
доброякісним, так і злоякісним. Зменшує шкір-
ну алергію і заспокоює шкіру. Лікує прищі. 

ОЛІЯ АРГАНОВА
рекомендована при порушеннях опорно-ру-
хового апарату, для полегшення м’язових і 
суглобових болів, сприяє омолодженню шкі-
ри і усуненню зморшок, знімає подразнення 
обвітреної шкіри. Її застосовують для догля-
ду за ніжною, чутливою шкірою обличчя і 
навколо очей, як гарний ранозагоювальний 
засіб,  для профілактики утворення рубців і 
шрамів (у тому числі старих рубців після ва-
гітності або при значних змінах ваги).

ОЛІЯ БАОБАБА
використовують для догляду за шкірою, 
волоссям, для загоєння ран. Може засто-
совуватися у вигляді аплікацій, масок, зма-
зувань в чистому вигляді, у складі сумішей 
з іншими оліями чи як базова олія з ефір-
ними оліями для приготування масажних 
і косметичних сумішей, для збагачення го-
тових косметичних засобів: кремів, масок, 
шампунів, бальзамів.

ОЛІЯ ПРИМУЛИ ВЕЧІРНЬОЇ
чудово впливає на суху, чутливу і схильну до 
алергії шкіру, живить її, заспокоює почерво-
ніння і подразнення, запобігає передчасно-
му старінню і  прищам при настанні статевої 
зрілості, ефективна при варикозному роз-
ширенні вен. Олія робить волосся чудовим. 
Її  прописують навіть при психічних пору-
шеннях – шизофренії та при підвищеній ак-
тивності у дітей. Ліквідовує «гусячі лапки» 
навколо очей та темні круги під очима.

ОЛІЯ ЧОРНОГО КМИНУ
ефективна при облисінні, змішана з медом 
допомагає розчиняти камені в жовчному 
міхурі, підвищує працездатність і поліпшує 
життєвий тонус, виводить з організму глистів, 
допомагає при проказі. Регулярне вживання 
олії чорного кмину допомагає підвищити 
імунітет і змушує кістковий мозок краще ви-
робляти клітини крові. Дієві ліки при лікуван-
ні ракових захворювань І-ІІ ступенів. 

20 мл.

20 мл.

20 мл.

20 мл.

20 мл.



КОСМЕТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ
ТОВ «Адверсо» виготовляє з натуральних олій, де базовими є 
рослинні олії: авокадо, ші, жожоба, олія персикових, виноград-
них і мигдальних кісточок, олія какао, кокоса і т.д. з добавкою 
натуральних ефірних олій: троянди, іланг-ілангу, жасмину і т.д. 
Оскільки рослинні олії є джерелом мінеральних речовин і віта-
мінів, то завдяки застосуванню їх для догляду за різним типом 
шкіри, вона стає пружною, свіжою, оксамитовою.

Представлений широкий спектр косметичних композицій: 
-для відбілювання обличчя з вмістом лимона (знищує піг-

ментні та інші плями на обличчі); 
-догляд за віями і повіками (олія жожоба, троянди, санталу): 

сприяє усуненню почервоніння повік, сприяє відновленню вій 
після щоденного фарбування;

 -для зміцнення і проти випадіння волосся на реп’яховій 
основі з вмістом екстракту червоного перцю і вітаміну Е.

-догляд за губами (олія жожоба і троянди): усуває сухість і 
тріщини губ, відновлює свіжість, еластичність, пружність, а при 
тривалому використанні за рахунок олії троянди відновлюється 
колір губ.

МАСАЖНІ КОМПОЗИЦІЇ:
- Антицелюліт - нормує обмін речовин, знижує рівень на-

копичення жирів, ліквідує целюлітні вузлики, підвищує еластич-
ність і пружність шкіри;

- Проти розтяжок на шкірі - підвищує пружність шкіри, усуває 
її в’ялість, підтягує шкіру після різкого схуднення, після пологів;

- Для розігріваючого масажу - завдяки вмісту екстракту чер-
воного перцю стимулюється кровообіг, поліпшується обмін ре-
човин в організмі, відчувається тепло і розслаблення м’язової 
тканини;

- Масажна олія для профілактики розтяжок при вагітності;
- Масажна олія для дітей;
- Вазелінова олія для нейтрального масажу.

ККОКОКООКОСМСМСМСММСМЕТЕТЕТЕТТЕТИЧИИИЧЧЧИЧНІНІННІНІНІ ККККККОММОМОМОММОМППОПОППОПОПОППОЗИЗИЗИЗИЦЦІЦІЦІЦІЇЇЇЇЇЇ

КОСМЕТИЧНІ ТА МАСАЖНІ КОМПОЗИЦІЇ



КОСМЕТИЧНІ ТА МАСАЖНІ КОМПОЗИЦІЇ

ОЛІЯ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ВОЛОССЯ 
Склад: натуральна олія персикових кісточок, 
жожоба; ефірні олії: евкаліптова, апельсину, 
кедрова, шавлії мускатної, тим’яну; вітамін Е. 
Дія: сприяє зміцненню волосся, усунен-
ня лупи; покращує живлення волосяного 
фолікула, особливо після фарбування во-
лосся та хімічної завивки; запобігає та усу-
ває ламкість і посіченість волосся.

ОЛІЯ МАСАЖНА ВАЗЕЛІНОВА
ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОГО МАСАЖУ 

Склад: суміш вуглеводнів і дистильованої нафти.
Дія: використовується  для змащування опі-
ків і тріщин на шкірі, прекрасний засіб для 
проведення нейтрального масажу тіла. В 
олії чудова сумісність з шкірою. Вона дуже 
рідко викликає подразнення шкірних  по-
кривів і перешкоджає  утворенню різного 
виду прищів.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ 
ДЛЯ РОЗІГРІВАЮЧОГО МАСАЖУ

Склад: рослинна олія виноградних кісточок 
і  оливкова, ефірна олія кориці та апельси-
ну, екстрат червоного перцю, вітамін Е. 
Дія: під дією кориці поліпшується  крово-
обіг в проблемній ділянці. Апельсин має 
протизапальну та бактерицидну дію, а 
екстрат перцю стимулює нервові закін-
чення та підвищує кровоток в тканинах.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ 
ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ

Склад: натуральна олія реп’яху і рицино-
ва, екстрат червоного перцю, вітамін Е.
Дія: екстрат червоного перцю стимулює 
кровообіг шкіри голови, що призводить  
до живлення  та відновлення волосяних 
цибулин, вітамін Е укріплює корені волос-
ся та надає їм блиск і шовковистість.

ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА
ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ТІЛА

Склад: натуральна олія мигдалю, пше-
ничних зародків, ефірні олії: лаванди, 
санталового дерева, іланг-ілангу.
Дія: зволожує обезводнену шкіру, за-
побігає її сухості, сприяє регенерації по-
шкоджених ділянок шкіри, усуває відша-
рування і почервоніння шкіри, робить її 
гладкою та м’якою.

120 мл.

120 мл.

110 мл.

110 мл.

55,110 мл.



КОСМЕТИЧНІ ТА МАСАЖНІ КОМПОЗИЦІЇ

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ 

Склад: натуральна мигдальна олія; нату-
ральні ефірні олії: лавандова, чайного дере-
ва, лимону, вітамін Е. Не містить консерван-
тів, барвників і синтетичних добавок. 
Дія: бактерицидна, болезаспокійлива, 
загоююча, в’яжуча, протизапальна і ре-
генеруюча; видаляє пігментні плями,  
пом’якшує подразнення шкіри і відбілює її.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ
ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 
Склад: натуральна персикова олія, нату-
ральна олія жожоба; натуральні ефірні олії: 
грейпфрутова, лимону, ромашки, вітамін Е. 
Не містить консервантів, барвників і синте-
тичних добавок. 
Дія: освітлює шкіру, усуває пігментацію (вес-
нянки, пігментні плями); надає шкірі оксами-
товий відтінок; живить, омолоджує шкіру.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ
ВІД ВТОМЛЕНИХ НІГ

Склад: натуральна рослинна олія абрикосо-
вих  кісточок, ефірні олії: лаванди, кайєпута, 
грейпфрута, м’яти.
Дія: перешкоджає розвитку артритів, болю 
в суглобах, видаляє мозолі, усуває розтяжки 
сухожиль, неприємний запах та підвищену 
пітливість ніг, знімає втому після денного на-
пруження.

ОЛІЯ МАСАЖНА АНТИЦЕЛЮЛІТ
Склад: натуральна олія мигдалю, персико-
вих кісточок, ефірні олії: лаванди, грейп-
фруту, ялівцю, бергамоту, розмарину.
Дія: нормалізує обмін речовин, знижує на-
копичення жирів, усуває целюлітні вузли, 
розтяжки та рубці на шкірі, живить, розгла-
джує та укріплює шкіру, що сприяє змен-
шенню целюліту та його знищенню. Під час 
масажу регулюєтья водно-жировий баланс 
в тканинах.

ОЛІЯ МАСАЖНА 
ПРОТИ РОЗТЯЖОК НА ШКІРІ

Склад: натуральна олія персикових кісточок, 
ефірні олії: розмарину, апельсину, грейпфруту.
Дія: попереджує та усуває розтяжки, що ви-
никають після вагітності та після різкого схуд-
нення. Втирання методом масажу покращує 
кровообіг, робить шкіру еластичною.

55, 110 мл.

55, 110 мл.

55 мл.

55 мл.

55 мл.



КОСМЕТИЧНІ ТА МАСАЖНІ КОМПОЗИЦІЇ

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ 
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА РУКАМИ 

Склад: натуральна олія мигдалю; натуральні 
ефірні олії лаванди і бергамоту, вітамін Е. Не 
містить консервантів, барвників і синтетичних 
добавок.
Дія: протизапальна, регенеруюча; зволожує, 
пом’якшує шкіру рук; зміцнює і захищає шкі-
ру; надає шкірі рук м’якість, еластичність.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА  
ЧУТЛИВОЮ   ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

Склад: натуральна персикова олія; ефірні олії 
ромашки, герані, мандарину, вітамін Е. 
Дія: оберігає ніжну, бліду, чутливу шкіру від 
впливу несприятливих факторів навколишньо-
го середовища; усуває лущення, почервонін-
ня шкіри, робить шкіру еластичною, м’якою, 
оксамитовою, попереджає її старіння.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 
ЖИРНОЮ ТА НОРМАЛЬНОЮ ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ 
Склад: натуральна олія мигдалю, ефірні олії: 
бергамотова, грейпфрутова, мелісова, кипа-
рисова, вітамін Е. 
Дія: нормалізує жировий обмін при підви-
щеній секреції сальних залоз; сприяє усу-
ненню жирного блиску на шкірі обличчя; 
пом’якшує шкіру, робить її еластичною; за-
побігає появі зморшок, надає шкірі краси-
вий здоровий вигляд.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА  ШИЄЮ ТА ГРУДЬМИ 

Склад: натуральна олія мигдалю, жожоба; 
ефірні олії: геранієва, жасминова, іланг-ілан-
га, вітамін Е. 
Дія: розгладжує зморшки, омолоджує шкіру, 
відновлює її еластичність; повертає пружність 
грудей; олія жожоба забезпечує швидке про-
никнення ефірних олій, посилює протиза-
пальну дію; сприяє м’язовій корекції фігури.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 
СУХОЮ І НОРМАЛЬНОЮ ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ
Склад: натуральна олія мигдалю, ефірні олії: 
апельсинова, геранієва, пачулієва, розового де-
рева, вітамін Е.
Дія: омолоджує шкіру, підвищує її еластичність 
і пружність; усуває запалення, подразнення 
шкіри; пом’якшує і живить шкіру; захищає її від 
втрати вологи і шкідливих атмосферних впливів; 
попереджає лущення і появу зморшок.

55 мл.

55 мл.

55 мл.

55 мл.

55 мл.



КОСМЕТИЧНІ ТА МАСАЖНІ КОМПОЗИЦІЇ

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ГУБАМИ

Склад: натуральна олія жожоба, ефірні олії: 
мелісова, трояндова, ліметтова, вітамін Е. 
Дія: композиція має сильну протизапаль-
ну і регенеруючу, а також антиоксидантну 
дію; усуває шорсткість, лущення, тріщини 
на губах; відновлює свіжість, еластичність, 
пружність, природний колір і яскравий кон-
тур губ.

КОМПОЗИЦІЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ
ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ НІГТІВ

Склад: натуральна олія жожоба, ефірні олії 
лимону, евкаліпту, лаванди, розмарину, 
бергамоту, вітамін Е. 
Дія: зміцнює нігті; при регулярному засто-
суванні робить їх прозорими, блискучими, 
сприяє швидкому росту нігтів; профілакти-
ка і усунення запальних реакцій.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ  ПРОТИ 
РОЗШИРЕНИХ СУДИН ОБЛИЧЧЯ 

Склад: натуральна олія мигдалю; ефірні 
олії кипарису, м’яти, лимону, шавлії, віта-
мін Е. Не містить консервантів, барвників і 
синтетичних добавок.
Дія: сприяє звуженню кровоносних судин, 
усуває судинні «зірочки» і «сіточки», по-
стійний червоний колір обличчя.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА ВІЯМИ ТА ПОВІКАМИ

Склад: натуральна олія жожоба, ефірні олії: 
санталова, трояндова, ліметтова, вітамін Е. 
Дія: знімає запалення і набряклість повік; 
усуває дрібні зморшки навколо очей і обе-
рігає від їх появи, сприяє росту вій, зберігає 
їх природну густоту і форму.

КОМПОЗИЦІЯ ОЛІЙ ПРОТИ ЗМОРШОК 
Склад: натуральна олія персикових кісто-
чок, жожоба; ефірні олії: ліметтова, неролі, 
трояндова, санталова, вітамін Е. 
Дія: живить, розгладжує і омолоджує шкі-
ру; усуває в’ялість і сіточку зморшок навко-
ло очей, надає їй свіжий, здоровий вигляд; 
робить шкіру еластичною, гладкою і пруж-
ною.

55 мл.

20 мл.

20 мл.

20 мл.

10 мл.



ЛІКУВАННЯ АРОМАТАМИ
Термін «ароматерапія» складений зі слів «аромат» і 

«терапія», маючи на увазі «лікування ароматами». У пе-
рекладі з латині «арома» (aroma) – «запах», «аромат». 
Помічено, що приємні запахи підвищують працездат-
ність, піднімають настрій, а неприємні – можуть виклика-
ти головний біль, підвищити тиск та ін.

Ароматерапія відноситься до альтернативної меди-
цини нарівні з гомеопатією, фітотерапією, натуропатією, 
траволікуванням і т.п. У стародавні часи існувала лише 
рослинна медицина, яка служила людству протягом ти-
сячоліть. У сучасному світі з розвитком фармацевтичної 
промисловості вона перейшла в розряд альтернативних, 
тобто нетрадиційних з точки зору сучасних лікарів.

В ароматерапії існує безліч різного роду ароматів, 
які  допоможуть заснути, пробудять вранці, заспокоять, 
знімаючи напругу, пожвавлять і додадуть сил. Дія арома-
терапії на організм безпосередньо залежить від способу 
застосування ароматичних концентрованих летких ре-
човин, що отримують з різних частин рослин фізичними 
методами, або ефірних олій.

КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ АРОМАТЕРАПІЇ



СЕРІЯ ОЛІЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОГАМИ
�ВІД СТОМЛЕНИХ НІГ (55 мл)
�ПРАФІЛАКТИА ВАРИКОЗУ І УСУНЕННЯ НАБРЯКУ НІГ (55 мл)
�ЗВОЛОЖЕННЯ НІГ (50 мл)
�ВІД ТРІЩИН НА ПЯТКАХ (50 мл)
�ДЕЗОДОРАЦІЯ ВЗУТТЯ (110 мл)
�ВІД ГРИБКА НІГТІВ (30 мл)

КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ АРОМАТЕРАПІЇЦ Д

КОМПОЗИЦІЇ ЕФІРНИХ ОЛІЙ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ  МЕТОДОМ  ІНГАЛЯЦІЙ, АРОМАТЕРАПІЇ
�ВІД ЗАСТУДИ ТА ГРИПУ T10 мл)
�ПРИ БРОНХІТІ T10 мл)
�ПРИ АНГІНІ T10 мл)
�ПРИ НЕЖИТІ T10 мл)
�АНТИСТРЕС T10 мл)
�ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ
 ДИСГАРМОНАЛЬНОГО 
 БАЛАСУ У ЖІНОК T10 мл)
�ВІД ГІПЕРТОНІЇ T10 мл)

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У САУНІ ТА БАНІ ШЛЯХОМ 
ПРОНИКАННЯ ЧЕРЕЗ ШКІРУ ТА ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ
�РОСІЙСЬКА БАНЯ T10 мл)
�ФІНСЬКА БАНЯ T10 мл)
�ХВОЙНА БАНЯ T10, 20 мл)
�СТРУНКА ФІГУРА (10 мл)
�СТИМУЛ ДЛЯ МУЖЧИН T10 мл)
�СТИМУЛ ДЛЯ ЖІНОК T10 мл)
�ЕНЕРГІЯ ЗДОРОВ’Я
�СІМЕЙНА БАНЬКА
�ХОРОШИЙ НАСТРІЙ

Масажна композиція 
ВІД БОЛЮ В СУГЛОБАХ� N55,120 мл)
Косметична композиція 
ПРИ ВУГРОВОМУ ВИСИПІ� (50 мл)



АКСЕСУАРИ ДЛЯ АРОМАТЕРАПІЇ

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ АРОМАЛАМП

 Акваріум

 Золота рибка

 День-Ніч

 Англійська  Дельфін

 Перлина

 Метелик

 Хвиля

 Інь-Янь

 Ізюминка

 Вікна

 Замок новий

 Аладіна

 Букет

 Альтанка

 Африка

 Венеція

 Класік  Фортеця  Кубик

 Сова

 Гарбуз

 Стиль  Цикломен

 Куля Квітка

Африка

 Місячний 
камінь

 Місяць новий Місяць кобальт

 Лебедина вірність

 Маска

 Сатурн

 Неролі

 Серце

 Слон індійський 
(білий, чорний)



ВОДИ ДУХМЯНІ

ВОДА ЛИМОННА ДУХМЯНА використовується для жирного типу 
шкіри обличчя. Дезинфікує, звужує пори, зменшує  вироблення 
шкірного сала, усуває прищі. Відновлює в шкірі кистлотно-луж-
ний баланс. Освітлює обличчя при тривалому використанні.
ВОДА ТРОЯНДОВА ДУХМЯНА стимулює регенерацію тканин шкі-
ри, зволожує та пом’якшує  шкіру, нормує функцію залоз і м’яко  
очищує пори. Надає тонус шкірі після зняття макіяжу. Сприяє 
красивій та рівномірній засмазі. У вигляді компресу допомагає 
від головних болей. Аплікації з водою троянди знімають втому з 
очей та відчуття «піску в очах».
ВОДА ЛАВАНДОВА ДУХМЯНА використовується в якості освіжаю-
чого спрею для обличчя і тіла. Являється засобом інтимної гігіє-чочочооочочччогогогогогогого ссссссссспрппрррпрпррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреееееееееееюееюеююююеюеюеюююююююююююееееееееюююююююююеееееееюююееееееееееюеюеюеюююююююеееюеюеюююююееееюююююеееееееюеюююееееееееееюююююееееееююеюеюеююююеееееееююююеееееееееююююеюююеееееюееююююееееюеюеююеееюеююююеююююеюееюеееююююееееюююю ддддддддддддддддддддддддддддддддляляляяяяяля ооооооооблблблблблблблббличичичичичииччячячячячячччяя іііііііііііі

ни. Очищає і заспокоює суху, подразнену  шкіру 
після перебування на сонці, чоловікам після 
бриття. Відновлює чутливу, суху, алергічну шкі-
ру, заспокоює різні види дерматитів.



КОСМЕТИЧНІ  МАСКИ

ВИДИ КАКАОOМАСОК:
� РАНКОВА КАКАО-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

� ПІДТЯГУЮЧА КАКАО-МАСКА ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ШИЇ

� ВЕЧІРНЯ КАКАО-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 

� КАКАО-МАСКА ПРОТИ ЗМОРШОК НАВКОЛО ОЧЕЙ

� КАКАО-МАСКА ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ШИЇ 

� ЗВОЛОЖУЮЧА КАКАО-МАСКА ДЛЯ РУК

КАКАОOМАСКИ являють собою суміш натуральних  
рослинних та ефірних олій на основі олії какао з додаван-
ням вітаміну Е (вітаміну молодості та краси), без жодних 
синтетичних домішок та барвників. По суті, це  ідеальний 
замінник крему, який бажано не змивати і користуватись 
на ніч. В цей час наше тіло відпочиває, а чудодійна суміш 
зволожує, пом’якшує шкіру обличчя, покращує  його колір, 
зменшує зморшки.

Какао-маски запобігають  подальшому старінню та ро-
блять обличчя приємним на дотик та ніжним.



КОСМЕТИЧНІ  МАСКИ

РАНКОВА КАКАО-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 
Склад: натуральні олії ші, какао, ефірні олії іланг-ілангу, троянди, апель-
сину, вітамін Е. Не містить барвників та синтетичних добавок. 
Дія: запах ефірної олії троянди, іланг-ілангу, апельсина розчиненого в 
олії какао - легка маска збадьорить ароматом, який відганяє негативні 
думки і емоції. Маска омолоджує і вітамінізує шкіру, захищаючи її від 
екологічного впливу - вітру або морозу протягом дня.

ПІДТЯГУЮЧА КАКАО-МАСКА ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ШИЇ 
Склад: натуральні олії какао, кокоса, пшеничних зародків, ефірна олія 
троянди, вітамін Е, Не містить барвників та синтетичних добавок. 
Дія: підтягує, живить і омолоджує шкіру обличчя і шиї, усуває вікові 
зморшки.
Спосіб застосування: маску нанести на ділянку обличчя та шиї легкими 
масажними рухами. Для кращого ефекту маску використовувати про-
тягом місяця щодня перед сном. Змити теплою водою.

ВЕЧІРНЯ КАКАО-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Склад: натуральні олії ші, какао, оливкова, ефірні олії іланг-ілангу, грейп-
фрута; вітамін Е. Не містить барвників та синтетичних добавок. 
Дія: містить необхідні для шкіри мінерали і вітаміни, які сприяють омо-
лодженню шкіри, покращує пружність шкіри, освіжає її після робочого 
дня. 
Спосіб застосування: маску нанести на чисту суху шкіру обличчя. Для 
посилення дії бажано не змивати до ранку.

КАКАО-МАСКА ПРОТИ ЗМОРШОК НАВКОЛО ОЧЕЙ 
Склад: натуральні олії какао, обліпихи, солодкого мигдалю, примули 
вечірньої; вітамін Е. Не містить барвників та синтетичних домішок. 
Дія: відмінно живить шкіру, зволожує шкіру навколо очей, омолоджу-
ючи її. Збільшується еластичність судин, розгладжуються дрібні зморш-
ки, зникають темні кола і «мішки» під очима.
Спосіб застосування: наносити на чисту і суху шкіру навколо очей лег-
кими рухами кінчиками пальців, не розтягуючи шкіру.

КАКАО-МАСКА ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ШИЇ 
Склад: натуральні олії какао, кунжутна, ефірні олії санталового дерева, 
троянди; вітамін Е. Не містить барвників та синтетичних домішок. 
Дія: тонізує, зволожує, живить і підтягує шкіру, покращує колір обличчя, 
шкіра стає матовою і оксамитовою.
Спосіб застосування: нанести маску на обличчя, шию і ділянку деколь-
те на 20-25 хвилин, потім змити ватним тампоном, змочуючи його в те-
плуватій воді. Для підсилення ефекту перед нанесенням маски зробити 
масаж проблемних ділянок. Оздоровчий курс кожні два дні до повного 
використання упаковки.

ЗВОЛОЖУЮЧА КАКАО-МАСКА ДЛЯ РУК
Склад: натуральна олія какао, кокоса, оливкова, ефірні олії іланг-ілангу,  
лимона; вітамін Е. Не містить барвників та синтетичних добавок.
Дія: зволожує, живить шкіру рук, попереджує старіння шкіри. Під дією
олії лимона зникають вікові пігментні плями на шкірі рук.
Спосіб застосування: нанести на кисті рук та  на зап’ястя. Бажано роби-
ти процедуру на ніч.


