
DAWKOWANIE mieszanki olejków eterycznych Eliksir Goździkowy

Eliksir to połączenie wysoce przeciwwirusowego olejku goździkowego, z antyseptycznym propolisem na
bazie  oleju  z  czarnuszki,  który  nawilża  gardło,  podnosi  odporność  i  pomaga  zwalczać  wszystko  co
nieporządane. Co dokładniej? Zaczynając od podniesienia odporności w okresach kiedy organizm napotyka
więcej patogenów, poprzez przerośnięte migdałki czy ból gardła. Zasada z olejkami eterycznymi jest zawsze
taka: im młodsze dziecko, tym większe rozcieńczenie powinno być zastosowane. 

To bardzo skuteczny produkt na: 0. Podniesienie odporności – powinien być stosowany ZANIM zaczną się
problemy zdrowotne a oprócz tego na 1. Ból gardła i  Anginę 2.  Stany zapalne dziąseł  3. Pleśniawki 4.
Początki przeziębienia 5. Zatkany nos i zatoki 6. Przerost 3 migdała 7. Powiększone migdałki

Junior na
gardło

Dzieci poniżej
roczku

Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i DOROŚLI

Profilaktycznie
-

Pół pipety 2x dziennie.
3/4 pipety 2x dziennie – po 
jedzeniu

Całą pipetę 2x dziennie po 
jedzeniu

Całą pipetę 2x dziennie.

Przy drapaniu
w gardle,
ogólnym

osłabieniu
czy podczas
przeziębienia

Jak coś się dzieje i są to 
początki – 1/4 pipety co 
godzinę. Jeżeli masz atomizer 
z innego naszego produktu – 
spryskiwanie na tylną część 
jamy ustnej będzie najlepsze.

Jak jest choroba, ból gardła, 
jak coś się dzieje to możemy 
używać jak najczęściej nie 
ograniczoną ilość razy.

Jak już jest mocna choroba – 
to 4x dziennie 1/4 pipety.

Jak coś się dzieje i są to 
początki – 1/3 pipety co 
godzinę. Jeżeli masz 
atomizer z innego naszego 
produktu – spryskiwanie na 
tylną część jamy ustnej 
będzie najlepsze.

Jak jest choroba, ból gardła, 
jak coś się dzieje to możemy 
używać jak najczęściej nie 
ograniczoną ilość razy.

Jak już jest mocna choroba –
to 4x dziennie 1/3 pipety.

Jak coś się dzieje i są to 
początki – pół pipety co 
godzinę. Jeżeli masz 
atomizer z innego naszego
produktu – spryskiwanie na
tylną część jamy ustnej 
będzie najlepsze.

Jak jest choroba, ból 
gardła, jak coś się dzieje to
możemy używać jak 
najczęściej nie 
ograniczoną ilość razy.

Jak już jest mocna 
choroba – to 4x dziennie 
pół pipety.

Jak coś się dzieje i są to 
początki – cała pipeta co 
godzinę. Jeżeli masz atomizer
z innego naszego produktu – 
spryskiwanie na tylną część 
jamy ustnej będzie najlepsze.

Jak jest choroba, ból gardła, 
jak coś się dzieje to możemy 
używać jak najczęściej nie 
ograniczoną ilość razy.

Jak już jest mocna choroba – 
to 3x dziennie cała pipeta.
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