
Ilmkjarnaolíur
fyrir líkama
og sál



Ilmkjarnaolíublöndur fyrir fullorðna

Anti Age
Fyrir fínar línur eða litabletti. Blandið 2% 
lausn (6 dropa í 10 ml) í „grapeseed- carrier-
oil“ og berið á húðina að kvöldi. Einnig má 
bæta nokkrum dropum í ilmefnalaust krem  
og nudda mjúklega inn í húðina.  
Notist eingöngu útvortis. 

Anti Cellulite
Bætið nokkrum dropum af olíunni í gel 
eða „body lotion“ og nuddið inn í svæðið 
í a.m.k. tíu mínútur í tvö til þrjú skipti á 
dag. Sérlega gott eftir bað og fyrir „Cellulite 
nudd“. Blandið 4% lausn (12 dropa í 10 ml). 
Notist eingöngu útvortis.

Anti Scar Stretch
Ætluð til meðferðar við húðsliti. Mýkir 
húð og bætir útlit. Setjið nokkra dropa af 
olíunni í „Rosehip olíu“ eða „body lotion“. 
Notist í tvö til þrjú skipti á dag. Mikilvægt 
er að nudda svæðið varlega í þrjár til fjórar 
mínútur í hvert skipti. Blandið 3% lausn  
(9 dropa í 10 ml). 

Blues Buster
Upplagt fyrir ilmolíudreifara, nudd eða 
húðvörur. Einnig gott til að bera á úlnliði, 
gagnaugu eða fætur. Blandið 4% lausn (12 
dropa í 10 ml). Notist eingöngu útvortis.

Brain Aid
Stuðlar að aukinni vellíðan og bætir andlega 
orku. Bætir einbeitingu þegar líða tekur 
á daginn. Hentar í ilmolíudreifara, til 
innöndunar, nudd og húðvörur. Má einnig 
bera á úlnliði og gagnaugu.  
Blandið 2% lausn (6 dropa í 10 ml).

Clear Again
Notist við óþægindum í öndunarfærum  
t.d. þegar mikið magn frjókorna er í lofti.  
Hentar í ilmolíudreifara heima og að 
heiman. Gott til að anda að sér yfir daginn  
og má þá bæta nokkrum dropum í vasaklút 
eða innöndunarstauk. Einnig má útbúa 
sefandi smyrsl til að nudda á bringuna með 
því að bræða einn hluta af býflugnavaxi saman 
við fjóra hluta af kókosolíu. Bæta síðan við 
5% lausn af olíunni (15 dropa í 10 ml)



Deodorizing
Fyrir náttúrulegan svitalyktareyði. Blandið 
einum dropa við „carrier olíu“ og nuddið í 
handarkrikana. Notist eingöngu útvortis.

DiGiZen
Flökurt eða vanlíðan eftir stóra máltíð? 
Blandið 5% lausn (15 dropa í 10 ml) í 
„carrierolíu“ og nuddið mjúklega á magann. 

Energy
Er erfitt að komast framúr á morgnana 
og orkuleysi síðdegis? Nokkrir dropar í 
ilmolíudreifara efla þrótt hvort sem er heima 
eða í vinnu. Blandið 3% lausn (9 dropa í 10 
ml). Hentar einstaklega vel í húðvörur og í 
nuddolíu fyrir endurnærandi nudd.  

Germ Fighter
Blandið einum dropa af olíunni við eina 
matskeið af „carrier olíu“ og nuddið fæturna. 
Sérlega gott á háttatíma og aftur á morgnana 
áður en farið er í föt. Blandið 2% lausn  
(6 dropa í 10 ml) í „carrier olíu“.  
Notist útvortis.

Immune Aid
Blandið í krem eða „carrier olíu“ 2% lausn 
(6 dropa í 10 ml) og berið á bringu og háls 
eða setjið í ilmolíudreifara.  

Meditation
Góð blanda til notkunar við hugleiðslu. 
Hentar í ilmolíudreifara, nudd eða 
húðvörur. Hentar einnig vel á úlnliði eða 
gagnaugu. Blandið 3-5% lausn (9 – 15 dropa 
í 10 ml).  
Notist útvortis.

Munchy Stop
Dregur úr löngun í snarl á milli mála.  
Góð í innöndunarstauk sem hafa má í 
töskunni, grípa til og anda að sér ilminum. 
Hentar einnig fyrir ilmolíudreifara heima  
og að heiman.



Muscle Aid
Gegn vöðvaeymslum,spennu og hálsríg. 
Blandið 2% lausn (6 dropar í 10 ml) í 
„carrier olíu“. Gott að nudda á vöðva fyrir 
og/eða eftir líkamsrækt.  
Notist útvortis.

Nature Shield
Njótið krafta náttúrunnar með þessari öflugu 
náttúrulegu vörn sem verndar fyrir ýmsum 
ónotum sem víða leynast í náttúrunni.  
Góð fyrir pallinn og önnur útivistarsvæði. 
Gott að bera á handleggi, fætur og háls áður 
en farið er út. Hentar í ilmolíudreifara en 
má einnig bera á fatnað, setja í úðabrúsa eða 
í olíubrennara á útivistarsvæði. Blandið 5% 
lausn (15 dropa í 10 ml).  
Notist útvortis.

Rapid Relief
Mjög góð í nuddolíu, krem eða bakstra. 
Blandið 5% lausn (15 dropa í 10 ml)  
í „carrier olíu“ og berið á svæðið.  
Notist útvortis.

Relax
Góð eftir erfiðan dag. Hentar mjög vel í 
ilmolíudreifara, nudd, húð- og baðvörur. 
Einnig hægt að bera á handleggi, úlnliði 
eða gagnaugu. Setjið einn eða tvo dropa við 
rúmkoddann að kvöldi. Blandið 3-5% lausn 
(9-15 dropa í 10 ml).  
Notist útvortis.

Respir Aid
Góð fyrir öndunarfærin. Setjið fimm dropa 
í stóra skál af heitu vatni (ekki sjóðandi) og 
andið að ykkur í fimm mínútur. Athugið að 
þessi aðferð er ekki ætluð börnum. Einnig 
má blanda 5% lausn (15 dropa í 10 ml)  
í „carrier olíu“ eða smyrsl og nudda  
á bringuna.

Sensual
Notið einn til tvo dropa í svefnherbergið 
til að undirbúa rómantíska stund. Setjið í 
nuddblöndu til aukinnar nærveru, og bætið 
í húðvörur eða baðolíur. Hentar einnig á 
handleggi, úlnliði og fótleggi. Blandið 3-5% 
lausn (9-15 dropa í 10 ml) og njótið!  
Notist útvortis.



Sleep Aid
Frábær fyrir svefninn. Notið einn dropa 
á bómullarskífu eða bréfþurrku og 
leggið nálægt rúmgaflinum. Má setja í 
ilmolíudreifara yfir nóttina. Hentar einnig 
til notkunar í nudd og baðolíur. Blandið 
3% lausn (9 dropar í 10 ml) í „carrier olíu“. 
Notist útvortis. 

Tension Relief
Við stífleika í hálsi og höfði. Blandið 
3% lausn (9 dropa í 10 ml) í gel, krem 
eða „carrier olíu“ og nuddið mjúklega á 
gagnaugu, háls- og axlir.  
Notist eingöngu útvortis.

Tranquil
Þessi góða blanda hentar vel þegar við 
viljum slaka á, róa hugann og láta okkur 
líða vel. Hentar í ilmolíudreifara, nudd eða 
húðvörur. Einnig hægt að bera á úlnliði og 
gagnaugu. Blandið 3-4% lausn (9-12 dropa 
í 10 ml).  
Notist útvortis.

Tummy Aid
Notist í innöndunarstauk af og til yfir daginn 
eða blönduð í „carrier olíu“ fyrir nudd á 
magann. Nuddið réttsælis og niður.  

Vein Aid
Fyrir kaldar hendur og fætur og æðaslit. 
Þessi blanda er líka frábær á óskaddaða húð. 
Blandið 2% lausn (6 dropa í 10 ml) í „carrier 
olíu“ eða krem og notið tvisvar á dag.  
Notist aðeins útvortis. 

Worry Free
Notið nokkra dropa í ilmolíudreifara, 
mjólkur- eða saltbað. Hentar einnig vel 
í líkamskrem, olíur eða aðrar húðvörur. 
Blandið 3% lausn (9 dropa í 10 ml).  
Notist útvortis.

Zit Fighter
Blandið 5% lausn (15 dropa í 10 ml) í 
aloe vera gel og berið beint á bólur með 
bómullarskífu.  
Notist aðeins útvortis. 

Plant Therapy vörurnar eru ekki ætlaðar til að greina, meðhöndla, lækna eða koma í veg fyrir sjúkdóma.  
Leitið læknis ef vart verður sjúkdómseinkenna.



Plant Therapy er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað með það að markmiði að bjóða upp 
á hágæða ilmkjarnaolíur á viðráðanlegu verði svo að sem flestir ættu þess kost að nýta sér 
heilsubætandi eiginleika þeirra. Fyrirtækið hefur vaxið og dafnað, ekki síst vegna ánægju 
viðskiptavina með þær vörur og þjónustu sem fyrirtækið býður en innan þess starfa 
viðurkenndir ilmkjarnaolíufræðingar sem eru ávallt reiðubúnir að svara spurningum 
viðskiptavina.

www.planttherapy.com

Gefa til baka
Fyrirtækið sýnir þakklæti sitt með því að styrkja hin ýmsu góðgerðarsamtök,  
þeirra á meðal eru:

Innflutningur 
og dreifing: 
Lyfjaver 
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