
při úrazech i rekonvalescenci. Mnozí spor-
tovci rádi používají BEWIT PO-W-ER.

18. Některé esenciální oleje 
dokážou pomoci při deto-
xikaci našeho organismu, 

při hubnutí… a  jsou lymfokinetikem. Oblí-
benou směsí je BEWIT WLOSS.

19. Pár kapek esenciálního 
oleje může nahradit avi-
váž při praní (která je často 

plná chemie). Pro tento účel byla vyvinuta 
směs BEWIT LAUNDRY CITRUS.

20. Esenciální oleje nejsou 
účinnou pomocí jenom 
při použití pro člověka, 

ale i u zvířat a rostlin.

21. Kapka máty nebo hřebíčku 
na zubním kartáčku může 
být pro mnohé tou nejlep-

ší zubní pastou na světě. Pro některé ale 
bude lepší tuto kapku naředit ve lžičce 
rostlinného oleje.

22. Pokud použijeme esen-
ciální oleje v  kvalitním 
ultrasonickém difuzéru, 

tak je používáme jemně a současně zvlh-
čujeme a ionizujeme vzduch. 

23. Každý může využít sílu 
esencí při očistě svého 
domova. Obdobně i  ve 

firmách, institucích a  nemocnicích. Stačí 
pár kapek do vody při úklidu nebo do vy-
savače. Třeba BEWIT PURE.

24. Pár kapek esenciálního 
oleje v  sauně může pro-
měnit běžné saunování 

v terapii.

25. Špatný spánek řeší dnes 
miliony lidí chemickou 
cestou. Mnohým by ale 

mohly pomoci esenciální oleje, a  to bez 
vedlejších účinků. Třeba levandule, ka-
didlo, meduňka nebo třeba kozlík. Ten je 
sice velice účinný, ale ne každému voní. Ze 
směsí třeba BEWIT DEEP SLEEP.

26. Esenciální oleje hrají 
důležitou roli v  procesu 
podpory zpomalování 

stárnutí. Výzkumy potvrdily, že tymián 
významně zvyšuje hladinu glutathionu 
v srdci, játrech a mozku. Rovněž zabraňuje 
oxidaci lipidů a  degradaci tuků v  životně 

důležitých orgánech. Oxidace tuků přímo 
souvisí se zrychleným stárnutím. Olej hře-
bíčku má dle analýzy ORAC (Oxygen Radi-
cal Absorbtion Capacity) největší známou 
antioxidační schopnost. Hřebíček je obsa-
žen i ve směsi BEWIT AG.

27. Módou posledních let, ob-
zvláště v  USA, je použití 
esenciálních olejů při va-

ření. Možnosti pro experimentování jsou 
velké. Jen je třeba mít na paměti sílu esen-
cí – často stačí jedna kapka. Legislativa 
Evropské unie v mnohých směrech vnitřní 
použití nepodporuje. Největší profesní 
aromaterapeutická organizace na světě 
NAHA vnitřní použití podporuje. Vyžaduje 
to ovšem odbornost a znalosti. Zásada č. 1 
je neublížit sobě ani druhým.

Zájemci o esenciální oleje BEWIT se 
mohou obrátit přímo na partnery BEWIT 
v jednotlivých regionech, nebo získat in-
formace přímo – jiri.cernota@bewit.love, 

605 248 621, www.BEWIT.LOVE.

13. Americký lékař doktor Eric 
Zielinski uvádí, že z hledis-
ka každodenního použití 

pro podporu našeho těla jsou esenciální 
oleje to nejlepší, co na této planetě exis-
tuje.

14. Mnohé výzkumy a  osobní 
zkušenosti potvrzují, že 
esenciální oleje působí 

v našem organismu „inteligentním“ způso-
bem. Podporují to, co nám prospívá, a eli-
minují to, co nám škodí.

15. Esenciální oleje dokážou 
podpořit nastolení rovno-
váhy našeho hormonálního 

systému. Využívá to k svému prospěchu ti-
síce mužů a žen všech věkových kategorií. 
BEWIT BALANCE.

16. Každý esenciální olej půso-
bí na určitou energetickou 
dráhu, která korespondu-

je s  nějakou naší schopnosti či vlastností. 
Může tak pozitivně podporovat naši pev-
nou vůli, soustředění, paměť, koncentraci, 
kreativitu, sebedůvěru, odvahu. Příznivci 

čínské medicíny oceňují, že pomocí esen-
ciálních olejů můžeme podporovat prvek 
kovu, země, větru, dřeva i  ohně. Můžeme 
podporovat nebo utlumovat v  organismu 
kvalitu sucha i  vlhkosti, horka či chladu. 
Doplňovat Chi do jednotlivých orgánů 
a  meridiánů. BEWIT nabízí oblíbené smě-
si WINNER, LEARNING, FOCUS, MEMORY, 
CREATIVITY, CONFIDENCE, COURAGE.

 

17. Těžce pracující lidé a  spor-
tovci mohou využít esenci-
ální oleje v  oblasti podpory 

výkonu, při uvolnění, masážích a relaxaci, 

TERAPEUTICKÉ ESENCIÁLNÍ 
OLEJE BEWIT 

aneb 36 důvodů proč si esenciální oleje  
pravděpodobně zamilujete (pokud už se tak nestalo)

2. část
te

x:
t z

 a
rc

hi
vu

 s
po

le
čn

os
ti 

BE
W

IT
   

 fo
to

: I
ng

. K
at

ar
ín

a 
So

le
il

Pár kapek esenciálního 
oleje v sauně může 

proměnit běžné 
saunování v terapii.
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