
A DEVA VIRÁGESSZENCIÁK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A DEVA virágesszenciák nem mérgez ek, mellékhatástól mentesek, más szerekkel nem lépnek kölcsönhatásba és
minden korosztálynál alkalmazhatóak. Homeopátiás szerekkel kimondottan jól kombinálhatók.

• Javasolt adag: 2-3 spray-befújás a nyelv alá, naponta 3-5 alkalommal.
• A virágesszenciák hatékonyságát biztosítja, ha ügyel arra, hogy az esszencia fújása el tt és után egy ideig a

száj nyálkahártyáját más szer ne „hangolja el”. Ezért ajánlott röviddel az esszenciák fújása el tt és után
kerülni er s aromájú anyagok, étel vagy ital szájba vételét (pl. kávé, tea, dohányzás, illóolajat
tartalmazó élelmiszerek vagy szájhigiéniai termékek)

• Nem javasolt egyszerre 4-5 mono-esszenciánál többet alkalmazni.
• Ezért nem ajánlott az összetett esszenciákból egyidej leg több készítményt használni, kivéve az

ASSISTANCE esetén, ami bármelyik összetett esszenciával együtt szedhet .

AZ ADAGOLÁS ID TARTAMA

A. Kúraszer  alkalmazás
• A virágesszenciákat folyamatosan legalább 10 napig, vagy a tartósabb és mélyebb hatás érdekében 4 hétig

szükséges szedni.
• Egy 10 ml-es üvegcse tartalma elegend  kb. 10 napra, ha napi 3-4 alkalommal 2-3 fújást alkalmazunk.

A szedés rendszeressége (a legfontosabb este lefekvés el tt és reggel ébredés után) fontos a
virágesszenciák hatásának sikeréhez.

Értelemszer en vannak olyan készítmények, ahol az adagolásban érdemes vagy hasznos lehet a szokásos
módtól eltérni.

B. Alkalmankénti szedés
• Az Assistance spray-t egy adott stresszhelyzetben lehet többször, 15 percenként bevenni vagy más

összetett esszenciával együtt alkalmazni. Folyamatos szedése nem indokolt.
Ezt a készítményt egy el re látható stresszes helyzet esetén megel zésként is lehet használni, vagy például
kombinálni a Tanulás és vizsgaid szak termékünkkel. Közvetlenül a vizsga, a nehéz tárgyalás vagy a
személyes beszélgetés el tt fél órával bevenni, hogy segítsen az izgatottsági tünetek legy zésében.

• Nyugodt éjszakák: a pihentet  éjszakai alvás érdekében napközben is ajánlott szedni, és a szokásos esti
adagon túl, éjszakai felébredéskor lehet 2-3 x 15 percenként a szert az újbóli elalvásig bevenni.

• Testi ellazulás: sportolás, verseny esetén érdemes a szert az esemény el tti és utáni órákban többször
használni.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

1. Szájon át történ  adagolás
2. Küls  alkalmazás
• A test egyes területei nagyon érzékenyek és különösen alkalmasak a virágesszencia befogadására:

csukló bels  oldala, halánték, nyirokcsomók, ajkak, az energetikai központoknak megfelel  területek,
tenyér vagy a talp.

• A virágesszenciák fürd vízbe vagy masszázsolajba keverve is használhatók.
• Egyes specifikus helyzetek kezelésére a virágesszenciákat a környezetünkbe is permetezhetjük.

Pl. az  az OLTALOM nev  DEVA összetett virágesszencia készítményt.
Állatoknál és növényeknél is hatékonyan alkalmazhatók permetformában.

TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG

Ne tegyük ki a virágesszenciákat az alábbi hatásoknak:
• forrásnak, napfénynek és káros sugárzásnak (pl. mobil, mikro, TV)
• a vonalkód leolvasásakor alkalmazott lézerfénynek (a DEVA-üvegcséken ezért nincs vonalkód)

A felbontatlan üvegcse több éven keresztül meg rzi az esszencia tulajdonságait.
A röntgensugarak (pl. repül téren) nincsenek hatással a virágesszenciák energetikai min ségére.


