Spiron
Spiron obsahuje harmonickou kombinaci nejčistších éterických olejů a
bioinformací. Je sestaven podle poznatků aromaterapie, psychotroniky,
fytoterapie a biorezonance. Ovlivňuje zejména dráhu plic, srdce, žlučníku,
ale do určité míry i další energetické dráhy.
Podle světových sociologů a neurologů jsou charakteristickými rysy našeho věku stavy úzkosti a
deprese. Přesvědčivý důkaz této skutečnosti lze nalézt v údajích dokládající rostoucí spotřeby
uklidňujících látek a stimulantů. Je velmi dobře známo, že takové preparáty mají při dlouhodobém užívání
negativní vliv na organismus. Naproti tomu některé oleje a jejich vonné kompozice mají pozitivní vliv
zejména na centrální nervový systém, přes který mohou v těle kladně ovlivnit různé fyziologické funkce.
Skutečnost, že náš psychický stav ovlivňuje stav fyzický a naopak, dnes nikoho nepřekvapí.
Vdechováním se dostávají aromatické látky velmi rychle do krevního oběhu, a proto dokáží až
pozoruhodně upravit různé tělesné funkce. Čicháním toxických látek si můžeme přivodit otravu krve,
poškození jater a dalších orgánů. Naopak čicháním látek, které jsou pro nás léčivé si vylepšíme svůj
zdravotní stav. Vonné esence mohou vyvolat zvýšení nebo snížení krevního tlaku, odstranit bolesti hlavy.
Zároveň mohou náš organismus tonizovat nebo uklidňovat. Příjemné vůně navozují stav pohody, a proto
mohou probíhat úspěšně různá jednání a přátelské návštěvy. V klidném prostředí vyřešíte třikrát tolik věcí,
než v nepřátelské atmosféře. Stav příjemné nálady přichází po vdechnutí silic s uklidňujícími účinky velice
rychle a lze jej prokázat například pomocí přístroje na měření mozkových vln, tzv. encefalografem.
Podobně lze sledovat jinými přístroji hloubku dýchání, změny tlaku, pulzu a uklidnění srdeční činnosti.
Některé éterické oleje dokáží desinfikovat ovzduší velmi dokonale. Například ještě dvouprocentní roztok
eukalyptového oleje po rozprášení dokáže zahubit až 70% lokálních stafylokoků ve vzduchu. Dobré účinky
má i při různých virových onemocněních, jako jsou spalničky, spála, herpes a chřipka. Výborné účinky na
virus chřipky má i lemongrasový olej. Takové oleje a jejich komplexy lze použít jako antiseptika ovzduší při
různých virových onemocněních, kdy potřebujeme předejít kapénkové nákaze dalších osob. Spiron
obsahuje celou řadu kvalitních přírodních esencí, které působí antisepticky a hojivě.
Použití :
Komplex přírodních éterických olejů lze použít pro vytvoření příjemné atmosféry před jednáním, celkové
uklidnění, při bolestech hlavy, depresích, neurastenii, nervovém vyčerpání a jiných nervových poruchách,
pro navození klidného spánku, při astmatu, kašli, bronchitidě, kuřáckém kašli, infekčním onemocnění plic,
chřipkách jako desinfekce ovzduší, nachlazení a pro uvolnění dýchacích cest, uklidnění srdce, pro zvýšení
imunity, ale i pro osvěžení vzduchu v místnostech, kde se kouří. Cílem je vytvořit doma i v zaměstnání
maximální pohodu.
Přípravek před použitím protřepejte a aplikujte krátkým střikem do ovzduší, nebo nastříkejte na čistý
kapesník a inhalujte.
Složení :
Myrtový olej: podporuje hojení, má antiseptické, antidepresivní a sedativní účinky, usnadňuje
vykašlávání, používá se při zánětu dutin, rýmě, bronchitidě, kuřáckém kašli, krční infekci.
Santalový olej: má antidepresivní, sedativní, analgetický a afrodisiakální účinek, odstraňuje nervové
napětí, potlačuje křeče. Používá se při nachlazení, bolestech v krku, bronchitidě, kataru horních cest
dýchacích. Působí proti streptokokům, stafylokokům a na mycobakterium tuberculosis. Má velmi příznivý
vliv na sliznici plic.
Levandulový olej: stimuluje srdce, tonizuje, uklidňuje, je antiseptický, antitoxický, analgetický a velmi
hojivý. Používá se při migrénách, depresi, nespavosti, hysterii, nervovém vyčerpání, chřipce, bronchitidě,
laryngitidě, vysokém tlaku a urychluje regeneraci tkání.

Mátový olej: celkově stimuluje a osvěžuje, povzbuzuje mozkovou činnost, stimuluje srdce, usnadňuje
dýchání a tiší bolesti hlavy. Je antiseptický, antispazmatický, analgetický a protizánětlivý. Používáme jej při
chřipkách, zánětech dutin, vysoké horečce, astmatu, tuberkulóze, slabosti a únavě.
Eukalyptový olej: používá se při nachlazení, chřipce, kašli, bronchitidě, horečce, migréně. Patří k
nejlepším antiseptikům. Z laboratorních pokusů je známo, že i 2 % eukalyptové silice ve směsy ničí po
rozprašení až 70% lokálních stafylokoků ve vzduchu a různé typy virů. Podporuje koncentraci a činnost
srdce.
Meduňkový olej: je dobrý na všechny poruchy hlavy a nervů, ulevuje při melancholii, srdeční neuróze,
snižuje tlak, hojí a působí antispazmaticky na průdušky. Užívá se pro posílení nervů, při vysoké horečce,
nespavosti, astmatu a depresi.
Kafrový olej: má antizpazmatické, analgetické, antidepresivní a sedativní účinky, snižuje horečku, vysoký
tlak, hojí, stimuluje činnost srdce, dýchání a krevní oběh. Užívá se při nachlazení, zápalu plic a jiných
infekčních nemocech. Má schopnost harmonizovat organismus.
Kadidlovníkový olej: má výrazný hojivý účinek na sliznice, působí sedativně,čistí vzduch, velmi dobře
učinkuje při kašli, katarech, laryngitidě, dýchavičnosti a nachlazení. Dříve patřilo kadidlo k vysoce luxusním
a ceněným látkám.
Tůjový olej: má kladný vliv na lidi trpící astmatem, je sedativní, působí dobře na játra, tlumí nervové
záněty, má kancerostatický, protiplísňový a protivirový účinek.
Smrkový olej: stimuluje činnost mozkové kůry, uklidňuje, používá se při onemocnění dýchacích cest,
například při kašli, zápalu plic, dále při chřipce a nachlazení.
Lemongrasový olej: napomáhá koncentraci, povzbuzuje při vyčerpání, osvěžuje, čistí vzduch, je lehce
antidepresivní, hojivý a má dobré účinky na viry způsobující chřipkové onemocnění.
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