BLOMESSENSER GER BALANS I VARDAGEN!
Känner du dig dränerad på energi efter en resa? Har din kreativitet stagnerat
eller är du nervös att hålla tal? Då ska du prova blomessenser. Nu finns
12 unika blandningar i Sverige där alla innehåller potenta blomessenser från den
australiensiska bushen, speciellt framtagna för att balansera situationer i vår
vardag där vi önskar mer harmoni och välbefinnande.
Blomessenser har använts av många kulturer i tusentals år för att balansera känslomässiga
blockeringar och nu börjar vi återigen upptäcka den potential som naturen erbjuder oss.
Blomessenser är det nya svarta!
Blomessenser hjälper till att lösa upp blockeringar och ger tydlighet i livet, mod, styrka och
engagemang för att följa våra drömmar och mål i livet. De bidrar till att utveckla en högre
grad av intuition, självkänsla, andlighet, kreativitet och glädje. Ju mer regelbundet du använder
essenserna, desto mer sannolikt är det att uppleva större medvetenhet och lycka i livet.
För mer info, produktprover och högupplösta bilder, kontakta press@biofood.se.

Essenserna är enkla att använda,
bara 7 droppar under tungan
morgon och natt.

12 VARDAGSHJÄLTAR!
Abund - Frigör negativa övertygelser, dåliga vanor och rädsla att misslyckas.
Calm & Clear - Hjälper till att hitta tid för dig själv, att slappna av utan påverkan utifrån, att varva ner och bara vara.
Cognis - Ger tydlighet och koncentration när du arbetar, talar, läser eller studerar. Den balanserar intuitiva och kognitiva
processer och hjälper till att integrera idéer och information.
Confid - Lyfter fram positiva egenskaperna hos dig själv och ger självförtroende. Den får oss att känna oss bekväma bland
andra människor och löser upp negativa uppfattningar om oss själva, liksom eventuell skuld som håller oss tillbaka.
Creative - Inspirerar kreativa och emotionella uttryck, ger mod och tydlighet vid offentligt tal och sång.
Electro - Minskar känslomässiga effekter från elektromagnetisk strålning. Får dig att känna dig jordad.
Dynamis - Förnyar entusiasmen och glädjen till livet
Emergency - Har en lugnande effekt under en kris och plötsliga känslostormar. Lämna inte hemmet utan dessa droppar!
Meditation - Väcker upp din andlighet och förbättrar tillgången till ditt inre.
Pyrifying - Hjälper till att frigöra och rensa ut gamla känslor och biprodukter som inte längre gynnar dig, för att kunna se
klart på olika situationer idag.
Travel - Minimerar känslomässiga problem som kan uppkomma vid flygresor, vilket gör det möjligt att anlända till destinationen känslomässigt balanserad och redo. Gynnsamt vid alla former av resor.
Woman – Harmoniserar känslomässiga obalanser under livscykeln och tillåter en kvinna att upptäcks och må bra av sin
kropp och skönhet hela livet.

