
Használata: 

A természetes illóolajokat tartalmazó Spiron kellemes környe-
zetet teremt a tárgyalások során és nyugtatja a szervezetet. 
Felhasználható fejfájás, depresszió, neuraszténia (ideg-
gyengeség), idegkimerültség és más idegi eredetű betegség 
esetén. Elősegíti továbbá a nyugodt alvást, jó hatással van 
az asztmára, a köhögésre, a hörghurutra, a dohányzás-
ból eredő köhögésre, az influenzára, a megfázásra, a 
tüdő fertőzéses megbetegedéseire. Tisztítja a légutakat, 
megnyugtatja a szívet, növeli az immunitást. Felfrissíti a 
cigarettafüsttel telített levegőt. Utazások alkalmával a Spiront 
kiválóan lehet használni a legkülönbözőbb tárgyak fertőtlení-
tésére. A készítmény elsődleges célja, hogy otthonában és 
munkahelyén is kényelmes környezetet teremtsen. 

Javaslat: 
Rosszullét és bágyadtság esetén fújjon rá a ruhájára a 
szegycsont és a gyomor környékén. Az esetek nagy több-
ségében ezzel sikerül nagyon gyorsan (néhány másodperc, 
esetleg perc alatt) kiegyenlíteni a test energetikai szintjét, 
és megszüntetni a problémát. 

Megjegyzés: a gyors javulás csak abban az esetben várható el, 
ha kifejezetten energetikai problémáról van szó. 

Figyelmeztetés: 
A készítményt használat előtt alaposan rázza fel, majd fújjon ki 
belőle a levegőbe vagy egy tiszta zsebkendőbe és inhaláljon. 

Ügyeljen arra, hogy a szer szembe ne kerüljön! 

A készítményt ne tegye ki magas hőmérsékletnek! 

Az üres flakont ne szúrja át és ne dobja tűzbe!

Hungary Energy Kft., 
1149 Budapest, Róna u.47/A

www.energy.sk

Az Ön Tanácsadója:
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A Spiron harmonikus összetételben tartalmazza a legtisztább 
illóolajokat és a bioinformációkat. Az aromaterápia, a pszi-
chotronika, a fitoterápia és a biorezonancia ismeretei alapján 
állítottuk össze. Elsősorban a tüdő, a szív, az epehólyag 
pályáit befolyásolja, de hatással van bizonyos mértékig 
további energetikai pályákra is.
Földünk szociológusai és neurológusai szerint korunk jellemző 
betegségei közé tartozik a szorongás és a depresszió. Ennek 
meggyőző bizonyítéka a nyugtató és stimuláló szerek egyre 
bővülő fogyasztása. Köztudott, hogy ezen készítmények hosszú 
távú használata negatívan hat a szervezetre. Ezzel szemben 
néhány növényi olaj és azok illatos kompozíciói pozitívan 
befolyásolják a központi idegrendszert, amelyen keresztül 
az olajok jótékony hatást fejthetnek ki különböző fiziológiai 
folyamatokra. Már senkit nem lep meg az a tény, hogy pszi-
chikai állapotunk befolyásolja fizikai állapotunkat és fordítva.

A légzéssel az aromatikus anyagok igen gyorsan be-
kerülnek vérkeringésünkbe, ezért képesek figyelemre 
méltóan javítani a test létfontosságú szerveinek mű-
ködését. Toxikus anyagok belélegzésével vérmérgezést 
kaphatunk, károsodhat a máj és további szervek. Az ember 
számára gyógyító anyagok belélegzésével azonban javítha-
tunk egészségi állapotunkon. Az illatos eszenciák növelhetik 
vagy csökkenthetik a vérnyomást, megszüntethetik a fejfájást. 
Használatukkal tonizálhatjuk vagy megnyugtathatjuk szerve-
zetünket. A kellemes illatok nyugtató környezetet teremtenek, 
ezért az ilyen környezetben lezajló tárgyalások, illetve baráti 
összejövetelek jobbára sikeresek. Nyugodt környezetben Ön 
háromszor annyi problémát oldhat meg, mint barátságtalan 
atmoszférában. A nyugtató hatású illóolajak belélegzését 
követően a várt kellemes hatás gyorsan jelentkezik. Ez az 
agyhullámok mérésére szolgáló géppel, ún. enkefalográffal 
is ellenőrizhető. Hasonló módon, de más eszközökkel meg 
lehet figyelni a lélegzetvétel mélységét, a vérnyomás- és pul-
zusváltozást és a szívműködés lelassulását is.

Némely illóolaj tökéletesen képes fertőtleníteni a bennünket 
környező levegőt. Például 2 százalékos eukaliptuszolaj 
képes a levegőből 70 százaléknyi Staphylococcus mik-
robát kivonni. Ezek az olajok jótékony hatásúak a vírusos 
megbetegedésekre is, pl. a kanyaróra, skarlátra, herpeszre 
vagy influenzára. Az influenza vírusa ellen a lemongrass olaj is 
igen hatásos. Ezek az olajok kitűnő fertőtlenítők, jól szolgálnak 
a vírus okozta megbetegedések terjedésének megakadályo-
zásában. A Spiron egy sor minőségi, természetes eszenciát 
tartalmaz, amelyek antiszeptikus és gyógyító hatásúak. 

Mirtuszolaj: elősegíti a gyógyulást, antiszeptikus, antidepresszív és fájdalom-
csillapító hatású, megkönnyíti a felköhögést. Testüreg-gyulladás, nátha, hörg-
hurut, torokfertőzés és a dohányzásból eredő köhögés esetén használatos. 

Szantálolaj: antidepresszív, fájdalomcsillapító és afrodiziákum hatású, 
megszünteti az idegfeszültséget és az ideggörcsöket. Megfázás, torokfájás, 
hörghurut, felső légúti hurut esetén használható. Védi a szervezetet a Strep-
tococcus, a Staphylococcus és a tuberkulózist előidéző mycobaktériumok 
ellen. Igen jótékony a hatása a tüdő nyálkahártyájára. 

Levendulaolaj: stimulálja a szívet, tonizál, nyugtat, antiszeptikus, antitoxikus, 
fájdalomcsillapító. Migrén, depresszió, álmatlanság, hisztéria, idegkimerültség, 
influenza, hörghurut, gégehurut, magas vérnyomás esetén használatos és 
felgyorsítja a szövetek regenerálódását. 

Mentaolaj: stimulálja és felfrissíti a szervezetet, élénkíti az agyműködést, 
serkenti a szívet, megkönnyíti a légzést és csökkenti a fejfájást. Antiszeptikus, 
antiszpazmodikus (görcsoldó), analgetikus (fájdalomcsillapító) és gyulladás-
csökkentő. Influenza, testüreg-gyulladások, magas láz, asztma, tbc, gyengeség 
és fáradtság esetén használatos. 

Eukaliptuszolaj: megfázás, influenza, köhögés, hörghurut, láz, migrén 
esetén használatos. Az egyik legjobb fertőtlenítő. Laboratóriumi kísérletek 
bebizonyították, hogy már 2 százalékos oldatban is képes a levegőben 70% 
Staphylococcust és más kórokozókat elpusztítani.. Elősegíti a koncentrációt 
és a szívműködést. 

Citromfűolaj: kiválóan alkalmazható fejfájásnál és idegi problémáknál, 
segít leküzdeni a melankóliát és a szív neurózist. Csökkenti a vérnyomást, 
gyógyítja a beteg légutakat, illetve a légutakban görcsoldó hatású, erősíti 
az idegrendszert. Magas láz, álmatlanság, asztma és depresszió esetén 
is használatos. 

Kámforolaj: görcsoldó, fájdalomcsillapító, antidepresszív és nyugtató hatású. 
Leviszi a magas lázat, csökkenti a magas vérnyomást, gyógyít. Stimulálja a 
szívműködést, a légzést és a vérkeringést. Megfázás, tüdőgyulladás és más 
fertőző betegségek esetén használatos. Képes harmonizálni a szervezetet. 

Tömjénolaj: különleges gyógyító hatása van a nyálkahártyára. Nyugtató 
hatású, tisztítja a levegőt, csökkenti a köhögési ingert, jótékony hatású a 
hurutos megbetegedésekre, gégegyulladás és megfázás esetén. A tömjén 
korábban drága és luxus anyagnak számított. 

Tujaolaj: előnyös hatású az asztmára, nyugtató, jó hatással van a májra, 
tompítja az ideggyulladást, daganatellenes, gombásodás elleni és vírusölő 
hatása van. 

Fenyőolaj: serkenti az agykéreg működését, megnyugtat, a légutakkal 
kapcsolatos megbetegedések (pl. köhögés, tüdőgyulladás, influenza, meg-
fázás) esetén használatos. 

Lemongrass olaj: elősegíti a koncentrációt, élénkíti a szervezetet kimerültség 
esetén, tisztítja a levegőt, enyhén antidepresszív, gyógyító hatású, védi a 
szervezetet az influenzát előidéző vírusokkal szemben. 

A központi idegrendszer agyhullámainak felvétele – a le-
vendula illóolaj belélegzését követő nyugtató hatás, illetve 
a jázmin illóolaj belélegzését követő stimuláció ábrázolása  
(a reakció az inhalálást követően egy másodpercnél rövidebb 
időn belül jelentkezett). A görbe fontos része a sárgával jelölt 
területen látható. 

Prof. Shizuo Torii fényképe alapján, 
Toho University, School of Medicine
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