
JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Természetes esszenciális olajokból 
készül

•  Nem toxikus, biztonságosan 
alkalmazható

•  Oldja az izomfeszültséget

•  Enyhíti az izomlázat

•  Magas koncentrációjú

•  Masszírozásnál serkenti a 
vérkeringést

•  Frissítő illatú
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Finoman masszírozza be fájó, fáradt izmaiba, izületeibe. Alkalmazható 
aromaterápiás kiegészíteseként is, illetve orrdugulás enyhítésére.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Mikor érdemes használni a SunBreeze® olajat vagy balzsamot? 
Válasz: Használhatja bármikor, amikor szeretne egy kicsit relaxálni, ellazulni. 
Nagyszerűen fokozható a masszázs, dörzsöljük bele a feszült izmokba és ízületekbe. 
Aromaterápiás módszerként is alkalmazható, ehhez vegyen egy borsónyit a 
tenyerébe és egyszerűen csak lélegezze be frissítő illatát.

Kérdés: Miben különbözik a SunBreeze® más márkákkal összehasonlítva? 
Válasz: A SunBreeze® tiszta esszenciális olajok felhasználásval készül, így 
biztonságos és hatékony formula. Egyéb márkák túl sok kámfort vagy potenciálisan 
toxikus összetevőket tartalmazhatnak, mint például a metil-szalicilát egyik 
származéka a gaulteria.

FŐ ÖSSZETEVŐK
CASSIA OLAJ 
A kínai fahéjként is ismert cassia olaj támogatja a vérkeringést és enyhíti a 
mozgásszervi fájdalmakat a szervezetben.

EUKALIPTUSZ   
Ennek a fának az olaja jellegzetes frissítő erdei illatáról ismert, fájdalomcsillapító és 
hűsítő tulajdonságokkal rendelkezik.

MENTA KIVONAT  
Melegítő és nyugtató hatású gyógynövény kivonat.

A REGENERÁCIÓ FILOZOFIÁJA®

A SunBreeze® olaj és balzsam formulája a Regeneráció filozófiáján® alapul, ötvözve 
a több ezer éves kínai gyógymódot a legkorszerűbb nyugati technológiákkal. A testet 
egyaránt táplálni és tisztítani szükséges, megteremtve a test egyensúlyát kívül-
belül. Más olajok és balzsamok tartalmazhatnak káros, sőt potenciálisan mérgező 
anyagokat (mint például a gaulteria), ellenben a SunBreeze® saját tulajdonosi 
szakértelemmel készül teljesen természetes összetevőkből, melyek használata 
biztonságos.

LAZÍTSON, RELAXÁLJON ÉS FRISSÜLJÖN FEL A 
SUNBREEZE® TERMÉKEINKKEL 
Egy intenzív edzés vagy egy kimerítő nap után a SunBreeze® kellemesen lazító 
hatással bír. A benne lévő természetes olajok gyorsan felszívódnak bőrén keresztül, 
és enyhítik a túlhajszolt izmokban keletkező fájdalmat, illetve ellazítják a merev, 
sajgó ízületeket. Dr. Chen egyik különleges és eredeti formulája, a SunBreeze® 

tökéletes kombinációja a hideg (yin) és a meleg (yang) energiának. Masszírozzon 
egy kis mennyiséget ebből a szérumból nyakára, halántékára vagy fáradt izmaira 
és gyors enyhülést és nyugtató hatást tapasztalhat. A SunBreeze® ideális edzés után, 
relaxációhoz és teljes átmasszírozáshoz.
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