Pro další informace ohledně Originálních květových esencí
Dr. Bacha prosím kontaktujte: Krystal Aquamarin s.r.o.,
Senovážné náměstí 23, 11000 Praha 1
Tel/fax: 224 142 211 nebo 224 237 215
www.bachovaterapie.cz nebo se můžete podívat také
na mezinárodní web stránky www.nelsons.net.

Originální Bachovy
květové esence

Tyto produkty jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR

Bach, podpis Bacha, Bachovy květové koncentráty, Krizová esence, béžovězelené, stejně
jako i žluté podklady, jsou ochrannou známkou nebo zapsanou ochrannou známkou
rmy Bach Flower Remediem Ltd., Wimbledon, Velká Británie

Co jsou Bachovy květové
esence?
Když máme dobrou náladu a jsme šťastní, cítíme se nejen
vnitřně uspokojení ale i v lepší kondici. Procházíme tak s
lehkostí životem, kterou pak rádi předáváme dál svým
přátelům či rodině. Někdy však potřebujeme malou pomoc,
abychom si tuto vnitřní rovnováhu udrželi a posouvali se
kupředu. A v tom nám právě mohou pomoci Bachovy květové
esence. Tvoří je 38 rostlin a květů, korespondujících s celou
škálou našich každodenních emocionálních prožitků, které
vytvořil v roce 1930 známý anglický lékař a homeopat Dr. Bach.
Zejména Rescue – Krizová esence, záchranná kombinace
obsahující pět z 38 květů — Impatiens (Netýkavka žlázonosná),
Star of Bethlehem (snědek okoličnatý), Cherry Plum (slíva
třešňová), Rock Rose (Devaterník penízkovitý) a Clematis (Bílá
lesní réva) – je snadná k užívání a pomáhá okamžitě zvládat
každodenní situace, když Vás čeká návštěva zubaře, důležitý
rozhovor, náhlá nevolnost nebo pociťujete nervozitu ze svého
svatebního dne… Přináší však úlevu i v období krize nebo
traumatu jako je úmrtí někoho
blízkého, rozchod v partnerství.
Krizové záchranné produkty jsou
naprosto bezpečné a přírodního
původu a mohou být užívané
všemi členy rodiny.

ReScueTM — Krizová esence
Rescue (Krizová esence) je k
dostání v 10 ml a 20ml lahvičkách
s kapátkem. Přidejte 4 kapky z této lahvičky do skleničky
s vodou a postupně upíjejte. Opakujte podle potřeby.

ReScueTM — Spray Krizový sprej
Originální Rescue (Krizová esence) je k dostání i jako
praktický příruční sprej. Forma spreje umožňuje jednoduché
a diskrétní užití, doma nebo kdekoliv jinde. stačí dvě
stříknutí přímo na jazyk.

ReScueTM Night —
Krizová esence na
spaní
Rescue (Krizová esence)
na spaní přináší úlevu a
odpočinek po dnu plném
stresu a radost z dobrého
a klidného spánku. Je
kombinací již známé Rescue (Krizové esence)
a Bachovy originální květové esence White Chestnut
(Bílý kaštan). White Chestnut (Bílý kaštan)
pomáhá vyčistit hlavu od nežádoucích a stále
se opakujících myšlenek a mentálních
argumentů. Když jste odpočinuti, můžete
mnohem spokojeněji usínat a mnohem
radostněji se probouzet.
Rescue (Krizová esence) na spaní je k dostání
ve formě 20ml spreje.
Dávkování: 2 stříknutí přímo na jazyk

ReScueTM cream — Krizový krém
Rescue (Krizový) krém má
všeobecně hojivé, zjemňující, uklidňující
a zvláčňující účinky. Krém obsahuje
kombinaci pěti květů, tak jak krizová
esence a Bachovu originální květovou esenci
Crab Apple (Planého jablka). Je ryze
přírodního původu.

ReScueTM Pastilles — Krizové pastilky
Žvýkání krizových pastilek je obzvlášť vhodné pro děti.
Neobsahují alkohol a cukr, jsou s příchutí pomeranče a
černého bezu. Obsahují kombinaci originální Rescue
(Krizové esence). Jsou k dostání
v 50g balení a velmi praktické
je i jejich „clip-clap“otvírání.

