
  

Inhalator   do   nosa   Aromas�ck   Focus   

  

Aromas�ck  Focus  dostarcza  starannie  dobraną  mieszankę  zapachów,  aby  zwiększyć  koncentrację  i             
skupienie,  a  jednocześnie  zachować  spokój  i  kontrolę.  T o  pobudzający  zapach,  który  zwiększy  Twoją               
jasność   umysłu.   

Skład :   organiczne   olejki   z   mięty   pieprzowej,   rozmarynu   i   kory   cynamonu.   

Olejek  z  mięty  pieprzowej  zwiększa  poziom  czujności,  pozwalając  pozostać  skupionym  na  dłużej  i               
osiągać   lepsze   wyniki.   Pomaga   również   zmniejszyć   objawy   związane   z   lękiem   i   stresem.     

Olejek  z  rozmarynu  ma  właściwości  stymulujące,  poprawia  sprawność  umysłową  oraz  zmniejsza             
uczucie   niepokoju   i   stresu.     

Olejek  z  kory  cynamonu  stymuluje  centralny  układ  nerwowy,  zmniejsza  zmęczenie  i  poprawia  poziom               
czujności.     

Aromas�ck  to  inhalatory  do  nosa  wypełnione  w  100%  naturalnymi  organicznymi  olejkami             
eterycznymi.  Skuteczność  opracowanych  mieszanek  zapachowych  jest  potwierdzona  badaniami,  a           
innowacyjna  konstrukcja  inhalatora  sprawia,  że  aromaterapia  jest  bezpieczna  i  wielokrotnie            
skuteczniejsza  niż  dotychczas.  Po  prostu  odkręć,  powąchaj  i  ciesz  się  zastrzykiem  energii  lub  chwilą                
relaksu!   

  
  
  
  
  
  
  

Producent:   
AromaS�ck   AG,   Grossfeldstrasse   79,   7320   Sargans,   Switzerland   

  

✔ SZWAJCARSKA   JAKOŚĆ   
✔ SZYBKIE   DZIAŁANIE   
✔ 100%   NATURALNY   
✔ 100%   ORGANICZNY   
✔ 100%   WEGAŃSKI   
✔ CERTYFIKAT   BIO   

  

  

CENA   DETALICZNA   
29,99   ZŁ   

https://aromastick.pl/


  
CZĄSTECZKA   ZAPACHU   

Cząsteczki   zapachowe   to   związki   chemiczne,   
które   przetwarza   układ   węchowy.   Większość   
naturalnych   zapachów   to   złożone   mieszanki   
wielu   różnych   cząsteczek.   Dotyczy   to   również   
olejków   eterycznych,   które   mogą   zawierać   do   
kilkuset   różnych   cząsteczek.   

  

PRZETWARZANIE   ZAPACHÓW   
Cząsteczki   zapachowe   są   przetwarzane   w   
nabłonku   węchowym   nosa,   gdzie   aktywują   
receptory   węchowe.   Stąd   impulsy   nerwowe   są   
przesyłane   do   obszarów   mózgu   
odpowiedzialnych   za   ich   interpretację.   
Umożliwia   to   układ   limbiczny,   który   
odpowiada   za   różne   funkcje,   w   tym   emocje,   
zachowanie,   motywację   i   pamięć.   Zmysł   
węchu   umożliwia   bardzo   szybkie   pobudzenie   
mózgu.   

  

STĘŻENIE   I   CZAS   EKSPOZYCJI   
Im   wyższe   stężenie   cząsteczek   zapachowych,   
które   docierają   do   nosa,   tym   większa   liczba   i   
rodzaj   stymulowanych   receptorów.   Im   dłużej   
organizm   poddany   jest   ekspozycji   na   dany   
zapach,   tym   słabszy   jest   efekt   z   powodu   
przyzwyczajenia.   Szybka   aplikacja   jest   
kluczowa   i   dzięki   temu   Aromas�ck   jest   
wielokrotnie   skuteczniejszy   niż   ten   sam   zapach   
uwalniany   do   otoczenia.   

  

ZAPACHY   AROMASTICK   
Każdy   zapach   Aromas�ck   został   opracowany   
zgodnie   z   najnowszą   wiedzą   naukową.   
Wszystkie   mieszanki   tworzone   są   wyłącznie   z   
certyfikowanych   organicznych   olejków   
eterycznych   i   nie   zawierają   żadnych   
dodatkowych   nośników   i   sztucznych   substancji   
zapachowych.   

  

OPATENTOWANY   INHALATOR   AROMASTICK   
Opatentowana   konstrukcja   inhalatora   
Aromas�ck   gwarantuje   doskonały   przepływ   
powietrza   i   maksymalne   pochłanianie   
cząsteczek   zapachowych.   Uniemożliwia   
kontakt   aplikatora   z   olejkami,   co   zapobiega   
dyfuzji   olejków   do   plas�ku   oraz   zapewnia   ich   
jakość   i   bezpieczeństwo.   Ponadto   technologia   
napełniania   inhalatora   jest   wolna   od   wszelkich   
zanieczyszczeń.   

BADANIA   
Zapachy   Aromas�ck   są   dokładnie   badane   pod   
kątem   skutków   ubocznych   i   ich   skuteczności   
przy   użyciu   mierzalnych   parametrów,   takich   
jak   ciśnienie   krwi,   tętno,   kortyzol,   poziomy   
tlenu   we   krwi   i   wskaźniki   zdolności   
poznawczych.    Inhalatory   Aromas�ck   posiadają   
certyfikat   Bio-Suisse   Standard   wydany   przez   
Bio.Inspecta   w   Szwajcarii.   Certyfikat   ten   
potwierdza,   że     100%   składników   stosowanych   
w   naturalnych   inhalatorach   Aromas�ck   jest   
pochodzenia   organicznego.   

  

WYGODA   
Aromas�ck   można   mieć   zawsze   przy   sobie   i   
używać   kiedykolwiek   i   gdziekolwiek   się   chce.   
Aromaterapia   nigdy   nie   była   tak   prosta   i   
absolutnie   prywatna.  

  

INSTRUKCJA   UŻYCIA   
Odkręcić,   przytrzymać   pod   nosem   i   wykonać   
wdech   jednocześnie   zamykając   drugie   
nozdrze.   Powtórzyć   to   samo   z   drugim   
nozdrzem.   Przechowywać   w   temperaturze   
poniżej   25°C.   Po   otwarciu   produkt   zachowuje   
swoje   właściwości   przez   okres   do   6   miesięcy.   
Inhalator   nie   posiada   limitu   ograniczającego   
częstość   jego   stosowania   i   zależy   to   od   
użytkownika   i   jego   potrzeb.   

  

PRZECIWWSKAZANIA   DO   STOSOWANIA   
Produkty   nie   są   przeznaczone   dla   dzieci   
poniżej   6   lat.    Nie   należy   stosować   inhalatorów  
w   przypadku   rozpoznanej   wrażliwości   na   
którykolwiek   z   użytych   olejków.   Kobiety   w   
ciąży   i   osoby   cierpiące   na   epilepsję   powinny   
zachować   ostrożność   i   zasięgnąć   porady   
lekarza   przed   użyciem.    Olejki   eteryczne   mogą   
powodować   u   niektórych   osób   reakcje   
alergiczne.   W   przypadku   wystąpienia   
podrażnienia   należy   zasięgnąć   porady   lekarza.   

  

AROMASTICK   NIE   JEST   LEKIEM   
Naturalne   inhalatory   Aromas�ck   nie   są   lekami   
i   nie   są   przeznaczone   do   stosowania   zamiast   
leków   do   leczenia,   łagodzenia   czy   
zapobiegania   problemom   zdrowotnym   lub   
chorobie.   Inhalatory   Aromas�ck   mają   na   celu   
poprawę   samopoczucia   i   wsparcie   w   
codziennych   sytuacjach   u   zdrowych   osób.   

  

Producent:   
AromaS�ck   AG,   Grossfeldstrasse   79,   7320   Sargans,   Switzerland   


