
ouzlo pro vaše těloK



Andělé jsou bytosti světla, prostředníci 
mezi světem hmotným a duchovním. 
Řada jim věnovaná přináší klid a harmonii, 
uvolňuje mysl, přispívá ke zklidnění, 
hlubokému odpočinku a pohodě. 
Odstraňuje stres a napětí, zmírňuje 
nervozitu a úzkost. Zlepšuje intuici, 
stimuluje duchovní aspekt v člověku. 
Podporuje schopnost nalezení správných 
slov.

5. a 6. čakra

Víly jsou představovány jako
okouzlující ženy, které mají hluboké
spojení s přírodou. Vílí řada působí na
4. čakru spojenou se srdcem,
láskyplností, s city a citovými vazbami.
Navozuje pocit lásky, pochopení a
sounáležitosti. Je určena pro osoby,
které se touží otevřít vztahům a
schopnosti milovat sebe a druhé. 

4. čakra

Elfové jsou postavy z mytologie 
skandinávských národů, ochraňují 
přírodu a mají hluboké napojení na 4 
živly přírody - voda, země, oheň, vzduch.
Řada působí na 3. čakru v oblasti solar 
plexu. Posiluje radost, sebedůvěru, 
sebejistotu a rozhodnost. Podporuje 
schopnost konat, projevit se a jít svou 
vlastní cestou. Teplá žlutá barva slunce 
do člověka vlévá radostnou energii v 
každém ročním období. 

Esejci byli komunitou, která žila vědomým 
způsobem, věnovali se léčitelskému 
umění, znali vlastnosti bylin, esencí, 
krystalů a barev. V této řadě je použita 
směs éterických olejů ze starodávného 
receptu Esejců, která přispívá k tělesné 
pohodě, pocitu blaženosti, podporuje sílu 
a vitalitu, zmírňuje fyzickou bolest. Je 
určena pro osoby, které chtějí najít 
nadšení ze života a podpořit důvěru ve 
schopnost postarat se o své zabezpečení a 
budoucnost.

3. čakra 1. a 2. čakra



Andělé – Víly – Elfi – Esejci v souladu s ročními obdobími:

Magický rytmus v souladu s životní silou planety

Podzim, roční období, ve kterém se Země "nadechuje" tím, že uzavírá 
svou energii do svého nitra a připravuje se na zimní odpočinek.

Léto, období, ve kterém je energie Země nejsilnější.

Jaro, období, kdy Země „vydechuje“, expanduje, bují, šíří svou 
životní enegii.

Zima, roční období, ve kterém Země odpočívá.



Italský produkt

Veganský produkt

Masážní tělové oleje nemastí, zanechávají pokožku vláčnou a hebkou.

Parfémy jsou intenzivní a velmi kvalitní.

Sprchové šampony jsou krémové a jemné, ideální pro tělo i vlasy.

Vonné tyčinky se vyrábí ručně, obsahují přírodní oleje a pryskyřice.

Vědomý způsob výroby, respektování zákonitostí přírody a 
vesmírných principů přináší do našich produktů energetický rozměr.

Využíváme celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování systémů 
lidského těla.

Produkty působí na fyzické tělo a harmonizují těla jemnohmotná.

Proč zvolit aromaterapeutickou linii Andělé - Víly - Elfi - Esejci ?

K výrobě všech našich produktů nevyužíváme: parabeny, SLS, 
barviva, paraffinum liquidum, živočišné látky.

Asociace Inspirála je výhradním dovozcem a distributorem produktů italské přírodní 
kosmetiky výrobce Erboristeria Magentina pro ČR a SR.



5. a 6. čakra

Aromaterapeutická směs Andělé
Bergamot                
Mandarinka           
Neroli                      
Kadidlo                   
Heřmánek              
Meduňka                
Jasmín                     
Sladký pomeranč   

uklidňuje, uvolňuje, utišuje, pomáhá při bolestech v krku

působí proti stresu, uvolňuje křeče, uklidňuje, osvěžuje

působí proti nespavosti a depresi, podporuje koncentraci

působí proti úzkosti, očišťuje duši i prostory

uklidňuje, uvolňuje, působí protizánětlivě

uvolňuje napětí a nervozitu, uklidňuje

uvolňuje, působí proti stresu

uvolňuje křeče, utišuje

dodává vnitřní klid



Andělský olej změkčuje pokožku a díky
řebříčku uvolňuje svalstvo. Přináší uvolnění
a je určený pro stresované, nesmělé a
váhavé osoby, pro děti i seniory a pro
všechny, kdo mají problémy s usínáním.
Připravuje na klidný a posilující spánek. Je
specificky vhodný pro „křehká období“. 

Navozuje hluboký relax

Masážní olej

150 ml, 500 ml 

Sprchový gel a šampon
Uvolňuje a smývá napětí

Sprchový gel je vyvinut pro hlubokou
očistu celého těla, přispívá ke zklidnění
a odpočinku. Specifické extrakty v něm
obsažené zmírňují kožní obtíže. Směs
působí na snížení zánětlivých stavů,
bolestí ze stresu, nervozity, úzkosti a
přispívají ke znovu nalezení pohody.

200 ml 



Parfém
Podporuje duchovní aspekt

Andělé k nám přicházejí skrz jemné vůně
květin. Tento parfém šíří duchovní energii
andělů, pročišťuje, vytváří harmonii a
navozuje stav vnitřní pohody, kterou pak
předáváme dál prostřednictvím našich
činů. 
 

50 ml

Vonné tyčinky
Vhodné pro jógu a meditaci

Vonné tyčinky uklidňují a působí proti
stresu. Příjemně pročišťují prostředí.
Podporují duchovní otevřenost a tříbí
schopnost porozumění. Jsou ideální pro
jógu a meditaci. 

8 tyčinek po 14 g 



4. čakra

Aromaterapeutická směs Víly

podporuje láskyplnost a schopnost přijetí

uvolňuje, působí proti stresu

působí afrodiziakálně, vzbuzuje euforii

pročišťuje, je močopudný a antiseptický

stimuluje, prohřívá, zpevňuje

pročišťuje, uvolňuje, zklidňuje pokožku

blahodárně působí na pokožku, ulevuje při ženských 

obtížích (klimakterium, menstruace, bolesti hlavy)

Jasmín
Ylang ylang
Citrón
Skořice
Petit grain
Růže



Olej Víly pomáhá při citových a
hormonálních problémech, zmírňuje bolesti
spojené s předmenstruačním syndromem.
Změkčuje pokožku a díky mimóze zlepšuje
nedokonalosti, je účinný při celulitidě.
Zesiluje smyslnost těla a probouzí vílu
schovanou v každé ženě. Olej je vynikající
po opalování.

Masážní olej
Podporuje láskyplnost

75 ml, 150 ml, 500 ml 

Olej ve spreji

Multifunkční olej Víly ve spreji, ideální pro
obličej, tělo i vlasy. Nemastí a je
vhodný pro všechny typy pleti.

50 ml 

Limitovaná edice



Obličejové sérum
Liftingové a hydratační účinky

Krém na obličej
Kouzlo pro váš obličej

Sérum s liftingovým a hydratačním účinkem
působí proti stárnutí pleti a je vynikajícím
prostředkem proti vráskám pro pleť starší
30 let. Obsahuje komplex multivitamínů,
vysoce účinnou kyselinu hyaluronovou a
Fytolifting EM. s výjimečnými liftingovými
vlastnostmi. Účinné látky pronikají hluboko
do pokožky, obnovují její pevnost a pružnost,
zvyšují hydrataci a snižují známky stárnutí

Krém obnovuje pokožku díky vitaminu E,
kyselině hyaluronové, která působí proti
stárnutí a vyživuje pokožku do hloubky.
Gel Hydrafeel, obsažený v produktu,
posiluje přirozenou ochranu a rozjasňuje
pokožku. 

30 ml 
50 ml 



Sprchový gel a šamponKrém na ruce

Krém na ruce s neuvěřitelně hedvábnou
texturou, která dodá pokožce příjemnou a
účinnou hydrataci. Vyživuje a obnovuje
hebkost, aniž by mastil. Pro vyživení a
zjemnění unavené kůže stačí malé množství
krému. Ideální pro moderní ženu,
dynamickou a sportovní, co se nechce
vzdát své ženskosti.

Zjemňuje a vyživuje

75 ml 

Gel napomáhá ženské energii probudit se
a projevit se, usnadňuje regenerační
procesy kůže a zmírňuje projevy celulitidy.
Je bohatý na esence jasmínu, ylang ylangu,
skořice a růže, jež gelu dodávají smyslnou,
sladkou, uvolňující a afrodiziakální vůni.

Podporuje krásu těla

200 ml 



Vonné tyčinkyParfém

Parfém Víly navozuje pocit lásky,
pochopení a sounáležitosti, aktivuje
schopnost vnímat tisíce odstínů, jež dávají
barvu životu. Esence v něm obsažené
pomáhají otevřít čakru srdce a ponořit se
do vesmírné bezpodmínečné lásky.

Zesiluje vnímání krásy

50 ml

Vonné tyčinky Víly jsou bohaté na éterické
oleje, které vydávají smyslné, sladké a
stimulující vůně. Podporují představivost
a vytvářejí smyslnou atmosféru. Dodávají
dni optimismus. Jsou ideální pro relaxaci.

8 tyčinek po 14 g 

Vytváří smyslnou atmosféru



3. čakra

Aromaterapeutická směs Elfi

podporuje odvahu být sám sebou

Slaměnka
Mandarinka
Pepř
Celer
Skořice
Sladký pomeranč

propojuje mysl se srdcem

působí proti stresu, uvolňuje křeče, uklidňuje, osvěžuje

stimuluje mysl, dodává energii, prohřívá

utišuje, je močopudný

stimuluje, prohřívá, zpevňuje

uvolňuje křeče, utišuje



Tělový olej Elfi posiluje radost,
sebedůvěru a rozhodnost, podporuje
odvahu být sám sebou. Napomáhá
osobnímu růstu a zlepšuje komunikaci
mezi myslí a srdcem. Harmonizuje trávicí
soustavu, uvolňuje potlačený hněv, napětí
a nepříjemné pocity v břišní oblasti.

Posiluje osobnost

Masážní olej

150 ml, 500 ml 

Sprchový gel a šampon
Dodává svěžest a radost

Sprchový gel Elfi pomáhá smýt
negativní emoce nasbírané v průběhu
dne. Teplá žlutá barva slunce vlévá do
člověka radostnou energii v každém
ročním období. Z koupelny odcházíme s
hebkou a šetrně ošetřenou pokožkou,
posíleni a povzbuzeni, s pocitem klidu. 

200 ml 



Parfém
Aktivuje rozhodnost

Parfém Elfi posiluje sebejistotu a
rozhodnost. Esenciální oleje slaměnky,
mandarinky, pepře, celeru, skořice a
pomeranče navozují pocit vyrovnanosti,
podporují umění se prosadit a spokojenost
se sebou samými. Tato průzračná a
slunečná vůně usnadňuje komunikaci s
ostatními. 

50 ml

Vonné tyčinky
Podporují sebevyjádření

Vonné tyčinky Elfi stimulují
sebeuvědomění, podporují mezilidské
vztahy. Posilují vůli a osobnost.
Podporují vyjádření sama sebe a
vlastních emocí. 

8 tyčinek po 14 g 



1. a 2. čakra

Aromaterapeutická směs Esejci
Pačuli 
Jalovec 
Rozmarýn 
Kadidlo 
Heřmánek 
Yzop 
Máta 
Kardamom 

posiluje, stimuluje, hojí rány a má afrodiziakální účinky 

je antirevmatický, povzbuzuje činnost pohlavních orgánů 

je antirevmatický, stimuluje, prohřívá a podporuje krevní oběh 

působí proti úzkosti a proti depresi, očišťuje duši i prostory 

uklidňuje, uvolňuje, působí protizánětlivě 

posiluje, podporuje hojení, zmírňuje bolesti, je antirevmatický 

tlumí bolest, působí proti křečím 

má stimulační účinky, působí jako afrodiziakum 

energizuje, aktivuje, dodává sílu 



Olej řady Esejci vychází z receptu Esejců,
jež uvolňuje tělo a působí proti všem
typům fyzické bolesti – přináší uvolnění
svalů a kloubů, je zejména vhodný pro
fyzioterapeutické masáže. Tento olej je
určen pro osoby, které chtějí najít radost,
vášeň a nadšení ze života.

Dodává sílu a pohodu

Masážní olej

150 ml, 500 ml 

Sprchový gel a šampon
Zpevňuje pokožku

Sprchový gel a šampon Esejci je vyvinut
pro očistu těla a zahnání fyzické únavy.
Je ideální pro osoby, které potřebují
dobít energii, dodat tělu teplo. Je
užitečný pro sportovce k odstranění
námahy a svalového napětí. 

200 ml 



Parfém
Podporuje životní sílu

Parfém Esejci podporuje sílu a vitalitu
fyzického těla. Vůně této směsi má
afrodiziakální účinky, podporuje vášeň a
nadšení ze života, dodává entuziasmus a
sílu čelit náročnému pracovnímu dni,
harmonizuje ty, jež jsou dlouhodobě v
kontaktu s technologiemi. 

50 ml

Vonné tyčinky
Dodává sílu a optimismus

Vonné tyčinky Esejci čistí prostředí a
likvidují nepříjemné pachy. Dodávají
životní sílu a optimismus, navozují
pocit bezpečí, propojují s hmotou a
uzemňují. Jsou vhodné pro jógu a
meditaci.

8 tyčinek po 14 g 


