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Návod k používání zvířecích esencí

Návod k užívání koncentrátu
Koncentrát poznáte podle bílého uzávěru s kapátkem. Je určen k přímému užití nebo umožňuje i ředění a
míchání směsí.
Přednostně doporučujeme přímé užití bez ředění.
Při ředění se doporučuje 7 a více kapek koncentrátu do 30 ml vody s alkoholem (cca 2 díly vody + 1 díl
alkoholu o síle 40 %). Doporučuje se, aby výsledná směs neobsahovala více než 3 zvířecí koncentráty.
Skladování: Esence nevyžaduje žádné mimořádné skladovací podmínky, protože je konzervována
alkoholem. Doporučujeme nevystavovat ji přímému slunečnímu záření.
Složení: voda, brandy, energetická substance zvířecího druhu. Esence neobsahuje žádné hmotné součásti
zvířecích těl, při její výrobě nejsou žádná zvířata chytána ani jim není nijak ublíženo. Esence nebyly
testovány na zvířatech.
Záruční lhůta: je cca 12 let. Spotřebujte do jednoho měsíce po otevření. Případně konzervujte přidáním
dalšího alkoholu - pak je možné skladovat otevřenou lahvičku i mnohem déle. Zabraňte vniknutí nečistot.
Pouze pro zevní použití.
Kápněte 4 až 5 kapek do dlaně a vetřete do spánků, rozetřete na chodidla nebo jinam na tělo.
Kápněte 4 až 5 kapek do masážního oleje a použijte výslednou směs pro masáž pokožky.
Kápněte několik kapek do koupele.
Kápněte několik kapek do malé lahvičky s rozstřikovačem, doplňte vodou a sprejujte několikrát denně nad
hlavu nebo kolem těla (do aury), popř. do prostoru místnosti. Tuto směs spotřebujte do tří dnů.

Návod k užívání vonného energetického spreje
Pouze pro zevní užití. Před použitím protřepejte. Chraňte oči před zasažením!
Rozprašte nad hlavou, kolem těla, do aury. Dovolte energii, aby vás prostoupila, když se zhluboka
nadechnete.
Skladování: Sprej nevyžaduje žádné mimořádné skladovací podmínky, protože je konzervován alkoholem.
Doporučujeme nevystavovat jej přímému slunečnímu záření.
Složení: voda, alkohol, vonné esenciální oleje, energetická substance. Účinnou složkou je energetická
substance, sprej neobsahuje žádné hmotné součásti zvířecích těl, při jeho výrobě nejsou žádná zvířata
chytána ani jim není nijak ublíženo. Sprej také nebyl testován na zvířatech.
Záruční lhůta: je cca 12 let.
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