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Din 1988, producția naturală Sabatini selectează și garantează originea și 

calitatea culturilor din care sunt extrase uleiurile esențiale care ajung la dvs. 

100% pure. Extracția are loc prin distilarea cu aburi sau prin stoarcerea 

plantelor sălbatice sau bio la temperaturi scăzute. Deoarece sunt pure 100%, 

uleiurile noastre esențiale sunt etichetate și ambalate în conformitate cu 

legislația europeană aplicabilă (Reglementarea 1272/2008 / UE CLP - Reg. 

1907/2006 CE - Reg. 453/2010 UE). 

Etichetele noastre indică cu exactitate simbolurile și avertismentele prevăzute 

de lege și care pot fi comparate cu fișa cu date de securitate care însoțește 

fiecare ulei esențial. Uleiurile esențiale au 

 

proprietăți extraordinare și sunt substanțele cele mai puternice și eficiente pe 

care le putem folosi, din "împărăția naturală". Noua etichetare nu ar trebui să 

ne intimideze, ci să ne facă conștienți de puterea și de utilizarea corectă a 

acestora. Exemplu: aprox. 150/300 kg de plante proaspete sunt necesare 

pentru a produce un litru de ulei esential; 1 ml (20 picături) de ulei esențial 

corespunde cu 150/300 g de plante. Fiore D'Oriente, făcând mereu eforturi 

pentru a proteja mediul înconjurător împotriva pesticidelor și a substanțelor 

chimice în general, a selectat în mod exclusiv pe parcursul anilor producătorii 

corecți, care asigură în mod constant cea mai bună prelucrare a recoltei. 

 

 

ULEIURI ESENȚIALE 
 
 

 

Portocală amară  

10ml 

Cod. OE002 

Portocală dulce 

10ml 

Cod. OE003 

Bergamotă 

10ml 

Cod. OE004 

    Mușețel Marocan 

10ml 

Cod. OE006 

    Mușețel Roman 

5ml 

Cod. OE007 
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  Mușețel Albastru 

5ml 

Cod. OE005 

Cajeput 

10ml 

Cod. OE078 

Scorțișoară -    
Frunze 

10ml 

Cod. OE009 

Scorțișoară - 
Coajă  

10ml 

Cod. OE008 

Cedru Himalayan 

10ml 

Cod. OE010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiparos 

10ml 

Cod. OE011 

 
Citronella 

10ml 

Cod. OE012 

 
 Eucalipt de Lămâie 

10ml 

Cod. OE016 

 
   Eucalipt Albastru 

10ml 

Cod. OE017 

 
 Eucalipt Australian 

10ml 

Cod. OE081 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fenicul 

10ml 

Cod. OE018 

 
Iasomie 

1 - 3 - 5ml 

Cod. OE019 

 
Geraniu Bourbon 

5ml 

Cod. OE022 

 
Geraniu 

10ml 

Cod. OE023 

 
Boabe de Ienupăr 

10ml 

Cod. OE024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tămâie 

10 - 5ml 

Cod. OE025 

 
 Lavandă Extra 

10ml 

Cod. OE027 

 
Lavandină Dulce 

10ml 

Cod. OE028 

 
Lemon Grass 

10ml 

Cod. OE029 

 
Lămâie 

10ml 

Cod. OE030 
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    Verbină Exotică 

10ml 

Cod. OE031 

 

 
 

Manuka 

5ml 

Cod. OE034 

Mandarină 

10ml 

Cod. OE033 

 

 
 

Myrth 

5ml 

Cod. OE037 

Mentă Sălbatică 

10ml 

Cod. OE035 

 

 
 

Nard 

3ml 

Cod. OE076 

     Mentă 

10ml 

Cod. OE036 

 

 
 

Neroli 

3ml 

Cod. OE038 

        Mentă Creață 

10ml 

Cod. OE082 

 

 
Palmarosa 

10ml 

Cod. OE039 

 

     
 

Palo Santo Patchouli Old Patchouli Zâmbru Pin Pitic 

3ml 10ml 10ml 10ml 10ml 

Cod. OE032 Cod. OE040 Cod. OE041 Cod. OE042 Cod. OE043 
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      Pin Scoțian 

10ml 

Cod. OE044 

 

 
 

Rose 1° Attar 

1 - 3 - 5ml 

Cod. OE048 

Grapefruit Roz 

10ml 

Cod. OE045 

 

 
 

Rose 2° Attar 

10ml 

Cod. OE049 

   Camfor 

10ml 

Cod. OE066 

 

 
Trandafir 

Alb  

1 - 3 - 5ml 

Cod. OE053 

 

   
 

Rozmarin 

10ml 

Cod. OE054 

 

 
 

      Busuioc Sfânt 

10ml 

Cod. OE060 

Salvie 

10ml 

Cod. OE055 

 

 
 

Vetiver Premium 

5ml 

Cod. OE062 

Santal de Mysore 

1 - 3 - 5ml 

Cod. OE056 

 

 
 

Ylang Ylang Extra 

10ml 

Cod. OE064 

Tea Tree 

10ml 

Cod. OE058 

 

 
 

Ghimbir 

10ml 

Cod. OE065 

Cimbru 

10ml 

Cod. OE059 

 

 
Winter Green 

10ml 

Cod. OE033 
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   Camfor Extra 

5ml 

Cod. OE047 

Trandafir de Damasc  

1 - 3 - 5ml 

Cod. OE031 

 

 



poured in aroma lamps by hey can be proven by gnificant economic savings and common sense. dding water; in some cases, 

pentru inhalații 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Pediluvio 

 
Cod. MS006 

Pellesana 

 
Cod. MS007 

Revigorare 

 
Cod. MS008 

Relaxare 

 
Cod. MS009 

Reumatic 

 
Cod. MS010 

 

 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
 

       BAIE ȘI HIDROMASAJ MASAJ INHALAȚII / SAUNĂ 

 

 
Respirație 

 
Cod. MS011 

 

Umpleți cada cu apă fierbinte care nu 

depășește 38 de grade. În timp ce 

umpleți cada, adăugați 20-30 picături 

de amestec Oroil. 

Se recomandă adăugarea unei linguri de 

miere. Găsiți o poziție confortabilă, 

închideți ochii și respirați. Nu utilizați 

săpun sau spumant de baie.

 

Se diluează 20-30 picături de amestec 

Oroil în 10 ml ulei de bază (ulei de 

Jojoba), se agită timp de 10 minute, se 

lasă să se odihnească timp de 3 zile. 

Aplicați cu un masaj delicat în zona de 

tratat.

 

INHALAȚII 

Se toarnă 10-15 picături de amestec Oroil într-un 

recipient mic umplut cu apă caldă la 38 de grade. 

Acoperiți-vă capul și respirați încet. 

SAUNĂ 

5-10 picături
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                                     AMESTECURI DE ULEIURI ESENȚIALE PURE 

Amestecurile "OROIL" constau exclusiv din uleiuri esențiale naturale (citrice) 

distilate la abur sau presate la rece. Gama conține unsprezece specialități 

diferite. Amestecurile noastre sunt potrivite pentru multiple utilizări. De fapt, 

ele sunt un principiu activ pentru a produce uleiuri de masaj (maximum 10% 

amestec în ulei de bază); acestea pot fi folosite în lampe pentru aromă 

adăugând apă, pentru băi sau băi de picioare; pot fi folosite pentru  difuzoare 

 

pentru inhalații, saună sau hidromasaj. Folosind un singur  ulei  esențial, dacă 

este fin și ultra-pur, în unele cazuri se poate obține rezultatul dorit, în alte 

cazuri însă, se recomandă utilizarea unui amestec, deoarece uleiurile esențiale 

dintr-un amestec acționează în sinergie pentru a atinge scopul, ca într-o 

echipă. Comoditatea amestecurilor noastre este dovedită fiind o soluție 

economică și de bun simț. 

Anti Stres 
 

Celulită Energie 

 
Noapte Bună 

 
Jin Tonic 

 

Cod. MS001 Cod. MS002 Cod. MS003 Cod. MS004 Cod. MS005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uleiurile esențiale stârnesc puterea vitală a individului, luptând împotriva 

apariției bolilor fizice și psihice. În special turnate în apă de baie și, prin 

urmare, în contact cu pielea, pot oferi un ajutor remarcabil pentru un număr 

mare de tulburări care variază de la fizic, cum ar fi artrita până la psihic, cum 

ar fi anxietatea și stresul. Esențele prezintă proprietăți bune de penetrare a 

pielii, se solubilizează în grăsimile pielii, trecând rapid prin straturile externe, 

ajungând la nivelul vaselor limfatice, circulând prin sânge și apoi eliminându-

se mai presus de toate prin plămâni și rinichi Așadar, este extrem de important 

să rețineți că aplicarea externă a uleiurilor esențiale acționează asupra 

organelor profunde, prin urmare trebuie evitate utilizarea unor doze mari și 

utilizarea necorespunzătoare. Mirosurile naturale sunt revigorante, acționează 

asupra interiorului nostru, ceea ce ne face să retrăim experiențe trecute. 

Acest efect apare din cauza celulelor senzoriale localizate în cavitățile nazale, 

care sunt stimulate de molecule parfumate și emit substanțe chimice care la 

rândul lor stârnesc impulsurile electrice ale celulelor nervoase. Semnalele sunt 

transmise de sistemul limbic, cea mai veche parte a creierului care 

controlează afecțiunea, sexualitatea, starea de spirit, creativitatea. Înainte de 

a ne da seama că mirosim un miros, acesta  ne-a afectat deja inconștientul: 

stimulii olfactivi nu sunt cenzurați de creier. De exemplu, dacă avem 

dificultăți în acceptarea unei noi situații, dacă nu mai putem fi fericiți, 

aromele naturale ne pot ajuta să reacționăm pozitiv. Prin urmare, uleiurile 

esențiale au un efect de armonizare și aduc cele mai bune rezultate în noi. 

 
Dr. Anna Maria Bisogni 

     Bilog și Farmacist 
 

CUM SĂ CREAȚI UN AMESTEC DE ULEIURI ESENȚIALE 
 

Prin amestecarea unor uleiuri esențiale cu proprietăți convergente, este 

posibil să se creeze mai multe amestecuri personalizate.Un amestec conține în 

general uleiuri esențiale de bază (B) 20%, uleiuri esențiale de inimă (C) 10%, 

uleiuri esențiale de cap (T) 70%. Odată ce amestecul este pregătit într-o 

manieră echilibrată (rotundă), trebuie să se odihnească câteva zile. 

 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 

 
Parfumuri: 70% alcool 70 ° + 30% amestec de uleiuri esențiale.  

Colonie: 86% alcool 70 ° + 14% amestec de uleiuri esențiale.  

       Apă de Colonie: 93% alcool + 7% amestec de uleiuri esențiale. 

Ulei de masaj localizat puternic: Ulei de jojoba 90% + amestec de uleiuri 

esențiale 10%. Ulei de masaj difuz sau ușor: Ulei de jojoba 97% + amestec de 

uleiuri esențiale de 3%. 

 

             INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE 
 

Deoarece uleiurile esențiale sunt foarte concentrate, acestea pot fi 

administrate oral doar sub stricta supraveghere a unui medic calificat și, 

oricum, trebuie diluate în picături (1, maximum 3) cu apă, miere, zahăr și 

ulei. Evitați aplicarea uleiurilor pure pe piele. Dacă sunteți gravidă, evitați 

următoarele uleiuri esențiale: anason, busuioc, camfor, cedru, chiparos, 

cuișoare, coriandru, chimen, ienupăr, isop, maghiran, smirnă, rozmarin, 

salvie, cimbru și verbena. La vârsta pediatrică, evitați următoarele uleiuri  

 

 

esențiale: absint, busuioc, camfor, cedru, chimen, eucalipt, rozmarin și salvie. 

       Masaj: 70-100 picături în 100 ml de ulei de bază 
         Baie: 25 picături în cada plină cu apă  

         Duș: 2-3 picături pe burete 

         Difuzor: 5-10 picături în tava plină cu apă  

         Inhalare: 3-5 picături în apă caldă și inspirați profund 

         Gargară: 1-2 picături într-un pahar de apă călduță și miere. 

         Comprese: 1-5 picături în 100 ml de apă, înmuiați și stoarceți cârpa, apoi aplicați-o  

         pe piele.

 

AVERTIZĂRI ȘI SIMBOLURI DE AVERTIZARE: DE CE ? 
 

Pentru protecția consumatorilor, legiuitorii au clasificat uleiurile esențiale ca 

materii prime / produse chimice (Regulamentul CEE 453/2010). Simbolurile de 

avertizare și de risc au fost atribuite fiecărui ulei  esențial, indiferent de 

producător, de țara de fabricație și de proceduri. În plus, un produs care se 

încadrează în categoria menționată mai sus trebuie să fie etichetat în 

conformitate cu legislația țării de origine. Prin urmare, toate uleiurile 

esențiale pure sunt însoțite de o FTSM (fișa tehnică de securitate a 

materialelor) întocmită de producător în anumite domenii și reglementată prin 

lege, în special prin Capitolul 2 - Criteriile Directivei 67/548 / CEE, 99/45 / cu 

modificările ulterioare și 2.2 - Dispoziții privind etichetarea. Vânzătorii de 

uleiuri esențiale trebuie să indice frazele privitoare la risc și simbolurile de 

avertizare indicate în FTSM însoțitoare. 

FTSM trebuie să fie întotdeauna disponibilă cel puțin în format electronic, 

deoarece acestea conțin multe informații utile, printre care cantitatea  

 

 

 

maximă pentru utilizare, în procent. Uleiurile esențiale sunt potrivite 

pentru o varietate de utilizări: alimente, cosmetice, industriale,   igienă, 

coloranți etc. Sunt substanțe naturale puternic concentrate și foarte 

potente. Legiuitorii au impus pictograme și avertizări de risc pentru a 

proteja sănătatea consumatorilor, deoarece nu cunosc destinația 

produsului și utilizarea prevăzută. Simbolurile se adresează în mod 

evident cui manipulează uleiuri esențiale pure în cantități mari. După 

cum știm cu toții, uleiurile esențiale nu trebuie folosite niciodată în 

formă pură, fie din punct de vedere topic, fie pentru uz intern. Uleiurile 

esentiale pot fi folosite in picături diluate in apă, alcool, miere, zahar, 

bauturi și diverse alimente. În opinia noastră, legea privind uleiurile 

esențiale din sectorul plantelor ar trebui revizuită pentru a fi utilizată 

pentru picături, dar prevederile legale sunt în prezent obligatorii. 

ULEIURI ESENȚIALE PENTRU ARMONIA CORPULUI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 ml 

 

Un hidrolat, cunoscut și sub denumirea de distilat pe bază de plante, este o 

bază de apă bogată în principii active volatile extrase prin distilarea cu abur a 

plantelor aromatice și a plantelor medicinale. Atunci când vaporii trec printr-

un agent frigorific, aceștia se condensează și sunt colectați într-un recipient 

numit separator unde, datorită diferitelor greutăți specifice, se separă 

 în faza apoasă și în faza uleioasă. Uleiurile esențiale sunt extrase din apa 

aromatizată pe suprafața separatorului în timp ce hidrolatul este colectat în 

partea inferioară. Diferite tipuri de hidrolați vor fi obținute în funcție de tipul 

de plantă utilizată și datorită acestei proceduri particulare pot fi păstrate 

toate proprietățile plantei sursă. 

 
 
 

  
 

 

Cod. ID003 

Mușețel Albastru 

Cod. ID001 

Lavandă 

Cod. ID002 

 

 

  
 

Salvie 

Cod. ID006 

Tea Tree 

Cod. ID004 

Helichrysum 

Cod. ID005 
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HIDROLAȚI - HIDROSOLI 

Trandafir de Damasc 
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SPRAY BIO PENTRU AMBIENT 
25 ml 

 
Odorizatoarele noastre Bio  pentru aer sunt uleiuri esențiale naturale 100% 

pure. Prin urmare, ele sunt odorizante super concentrate. Într-adevăr, 

pulverizați o dată sau de două ori pentru a parfuma orice mediu ambient timp 

de mai multe ore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMON GRASS 

Parfum: 

Limonadă 

Proaspătă 

Cod. BS004 

 
ORANGE SPICE 

Parfum: 

Portocală, Scorțișoară, Vanilie 

Cod. BS005 

 
MENTĂ ȘI LAVANDĂ 

Parfum: 

Revigorant 

Cod. BS006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AER CURAT 

Parfum: 

Antibacterial și Revigorant 

Cod. BS002 

ANASON ȘI MENTĂ 

Parfum: 

Revigorant 

Cod. BS001 

LAVANDĂ 

Parfum:  

Revigorant și Relaxant 

Cod. BS003 
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Difuzor clasic, ușor de utilizat. Optim pentru    

camere mici, ușor de curățat și de plasat în  cameră. 

 
Cod. DA001 Cod. DA002 

 
 
 
 
 
 

 
Boopi 

 

Difuzor cu un aspect simplu și distractiv, potrivit 
pentru toate mediile, datorită aspectului de lemn al 
bazei și capacului transparent care vă permite să vă 
bucurați de terapia cu culori. Poate funcționa 
continuu sau în intervale. Schimbări de lumină - 
culori. 

Dimensiune: 13 x 13 cm diametru. 

Greutate 0,9 kg. 

Potrivit pentru suprafețe de până la 

60 m²  

Rezervor: 120 ml. 

Conținut: Se oprește automat când nu 

există apă. 

Cod. DA005 

Difuzor cu flacără, sculptat într-un bloc de sare de 

himalaya, ușor de utilizat. Emite o lumină caldă și 

senzuală, armonizând mediul. 

Cod. DA003 

 
 
 
 
 
 

 

Vela 
 

Difuzor inovativ cu ultrasunete, cu telecomandă pentru 
iluminare și pentru reglarea luminii. Se remarcă prin 
folosirea metalelor pentru carcasa exterioară și a sticlei 
pentru cea interioară. Împreună dau difuzorului aspectul 
unei lumânări. 

Dimensiune: 16 x 12 cm diametru. 

Greutate 0,9 kg. 

Potrivit pentru suprafețe de până 
la 60 m² Rezervor: 110 ml. 

Conținut: Difuzor, transformator, 
telecomandă, perie de curățat. Se 

oprește automat 
când nu există apă. 

Cod. DA006 

Difuzor cu linii armonioase, micuț, ușor de utilizat. 

Echipat cu lumină și posibilitate de schimbare a 

culorilor, acesta poate fi conectat la un computer sau 

încărcător de telefon prin intermediul cablului USB 

corespunzător. 

Dimensiune: 12,6 x 10 cm diametru. 

Greutate: 0,4 kg. 

Potrivit pentru suprafețe de până la 30 m² 
Rezervor: 70 ml. 

Conținut: Cablu USB (transformatorul nu 
este furnizat). Se oprește automat când nu 
există apă.    

Cod. DA004 

 
 

Kaori 
 

Difuzor cu ultrasunete, cu linii Zen, inspirat de ideea unui brazier 
cu baza din lemn. 

Echipat cu două butoane pentru a porni difuzia și pentru a 

schimba culoarea (alb și roșu). Puteți alege între alimentare 
continuă și alternativă. 

 

Dimensiune: 6,5 x 13,5 x 13,5 cm.  

Greutate 0,5 kg.  

Potrivit pentru suprafețe de până la 60 m² 

Rezervor: 90 ml.  

Conținut: Difuzor, transformator, perie de 

curățat. Se oprește automat când nu există apă. 

Cod. DA007 

DIFUZOR DE ULEIURI ESENȚIALE 

 

Deruta Lampă Aroma – Sare de 
Himalaya 
 

Bella 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coloniile noastre sunt 100% naturale. Compuse din alcool, uleiuri esențiale și 

apă. Fiecare are perioada sa de maturizare. 

Light (sunshine), compusă din citrice și lemn de santal, este pusă pe piața nu mai 

devreme de 90 de zile; Kama (love arrow), 36 de luni, Kashi (oriental dream), 24 de 

luni. 
 

   

Light 

Sunshine 
Bergamotă, Sandal 

Cod. NP004 

Kama 
Arrow of Love 

Trandafir, Santal, Piper Negru 

Cod. NP002 

Peace & Love 
Intoxicating Joy 

Iasomie, Anason. 

Cod. NP001 

 

PARFUMURI NATURALE PE BAZĂ DE 
JOJOBA  

10 ml 
 

Parfumurile noastre naturale au la bază ulei organic de jojoba și uleiuri 

esențiale pure. Uleiul de jojoba, fiind o ceară lichidă, nu lasă urme de 

grăsime, nu se deteriorează și, prin urmare, parfumul rămâne stabil în timp. 

Uleiul Maestrului este produs după o rețetă veche, despre care se spune că a 

fost folosită de 

 
Maria Magdalena pentru a îl unge pe Iisus. Acest parfum este indicat pentru a activa a 
șaptea Chakra. Uleiul de santal este compus din ulei de lemn de santal de 10% din Mysore 
pur. Uleiul de trandafir este compus din 10% ulei de Trandafir de Damasc de cea mai 
înaltă calitate. 

 

    
    Uleiul Maestrului 

Cod. NP007 

Ulei de Santal 

Cod. NP009 
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          Ulei de Trandafir 

Cod. NP008 

               Extract de Vanilie 

Cod. EX001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARFUMURI NATURALE PE BAZĂ DE ALCOOL 

30 ml 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 BIO CARE OIL – ULEIURI VEGETALE ORGANICE – PRESATE LA RECE 
 

Bio Care Oil reprezintă colecția noastră de uleiuri vegetale sau vegetale certificate, 
din zone geografice virgine ale planetei noastre, unde fiecare plantă dă tot ce este mai bun. 

 
Presat la rece, prima presă, prima alegere.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ULEIURI ESENȚIALE – ULEIURI PURTĂTOARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Migdale Dulci    Jojoba Cânepă Chimen Negru 

50 ml - Cod. OV016 

100 ml - Cod. OV014 

250 ml - Cod. OV015 

500 ml - Cod. OV017 

1000 ml - Cod. OV019 

50 ml - Cod. OV005 

100 ml - Cod. OV002 

250 ml - Cod. OV004 

500 ml - Cod. OV006 

1000 ml - Cod. OV003 

50 ml - Cod. OV040 

100 ml - Cod. OV041 

50 ml - Cod. OV045 

100 ml - Cod. OV046 

Denumire în Latină            Denumire în Latină Denumire în Latină Denumire în Latină 

Prunus Amygdalus Dulcis  

Ulei 

       Simmondsia Chinensis  

                Ulei din Semințe 

 

Cannabis Sativa  

Ulei din Semințe 

Nigella Sativa 

Ulei din Semințe 

Origine:                 Origine: Origine: Origine: 

Spania Chile Franța India 

Certificare: Certificare: Certificare: Certificare: 

Organic Organic Organic Organic 
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Cocco Bello 

50 ml - Cod. OV050 

100 ml - Cod. OV051 

 
      Denumire în Latină  

Coco Nucifera 

Origine: 

Sri Lanka 

Certificare: 

Organic 

Hibiscus 

50 ml - Cod. OV055 

100 ml - Cod. OV056 

 
                          Denumire în Latină 

 Hibiscus 

Sabdariffa  

Origine: 

Egipt 

Certificare:
Organic 

Moringa 

50 ml - Cod. OV060 

100 ml - Cod. OV061 

 
Denumire în Latină  

Moringa Oleifera  

Seed Oil 

Origine: 

India 

Certificare:

Organic 

Baobab Imperial 

50 ml - Cod. OV013 

100 ml - Cod. OV033 

 
Denumire în Latină  

Adansonia Digitata  

Seed Oil 

    Origine: 

Africa 

Certificare:

Organic 

 
 
 

 

   

Neem 

100 ml - Cod. OV070 

1000 ml - Cod. OV010 

 

Denumire în Latină 
Azadirachta Indica  

Ulei din Semințe 

Origine 

India 

Certificare:

Organic 

Argan Tribal 

50 ml - Cod. OV024 

100 ml - Cod. OV025 

 
 

Denumire în Latină 
Argania Spinosa  

Ulei din Sâmburi 

Origine  

Maroc 

Certificare: 

Organic 

Trandafir Ruginiu 

50 ml - Cod. OV020 

100 ml - Cod. OV035 

 
 

                   Denumire în Latină  
Rosa Canina  

Ulei 

 Origine 

Chile 

Certificare:
Organic 
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ILLUMINA 

Viso 
100 ml - Cod. MO001 

Illumina Viso este un ulei special creat pentru 

hrănirea și luminarea feței. Compus din ulei de 

jojoba, migdale dulci, unt de shea, argan, ulei 

de nucă de cocos, ulei de cânepă și ulei de 

trandafir sălbatic. 

 
ILLUMINA 

Gambe 
100 ml - Cod. MO002 

Illumina Gambe este un ulei special creat 

pentru a conferi picioarelor strălucire și 

elasticitate. Compus din ulei de jojoba, 

migdale dulci, unt de shea, argan, ulei de nucă 

de cocos, ulei de cânepă și ulei de trandafir 

sălbatic. 

 

EXTRACTE DE PLANTE OBȚINUTE PRIN PRESARE LA RECE 
 
 

   

Ulei REUM 

100 ml - Cod. MO003 

 

REUM este un ulei bogat în ingrediente 
active. Conținutul ridicat de ulei de Arnica 
și ulei de Hypericum, asociat cu o 
cantitate semnificativă de uleiuri esențiale 
"Oroil", fac acest ulei un remediu excelent 
pentru dureri articulare, musculare și 
vânătăi.

Ulei de Sunătoare 

100 ml - Cod. OV031 

 
Uleiul de Sunătoare, roșu strălucitor, este 

folosit pentru uz extern ca adjuvant în 

sciatică, nevralgie, arsuri (deoarece scade 

temperatura pielii), lumbago și reumatism. 

Este folosit întotdeauna pentru a repara și 

regenera pielea în caz de arsuri și / sau 

insolații. 
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Ulei de Arnică 

100 ml - Cod. OV032 

 
Mulțumită proprietăților decongestionante și 

de tonifiere a pielii, este indicat pentru 

contuzii, întinderi, traumatisme și rupturi 

musculare. Din cele mai vechi timpuri Arnica 

a fost numită drept "panacea celor căzuți". 

De fapt, ea produce efecte miraculoase 

asupra rănilor în general, asupra entorselor 

și după lovituri care lasă vânătăi pe corp. 

ILLUMINA – ULEIURI DE MASAJ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULEIURI PENTRU MASAJ 
50 ml 

 
 

 
Super Arnica Sport 

Cod. MO004 

 

 
Arnica Super Sport este un concentrat de flori sălbatice macerate de 

Arnica montana din Alpii italieni. Florile odată uscate sunt bătute cu 

mortar și puse într-un recipient de sticlă pentru a îl umple. 

Containerul este, la rândul său, umplut cu ulei organic de Jojoba w și 

x din Peru până la vârf și lăsat în soare pe parcursul unei faze lunare. 

În cele din urmă se verifică și se filtrează prin decantare. Nu se 

adaugă niciun alt produs sau conservant deoarece Jojoba w și x nu 

este de fapt un ulei, ci o ceară lichidă, deci nu se oxidează, teoretic 

nu ar trebui să expire niciodată și caracteristicile sale fizice pătrund 

mai adânc decât orice alt ulei. Acest concentrat absolut de Arnica 

este cel mai bun pentru cei care cunosc beneficiile acestei plante, 

singura problemă fiind lipsa disponibilității acesteia. 

 
Super Arnica Sport Compozit 

Cod. MO005 

 

 
Super Sport Composite Arnica este cel mai bun produs pe care îl 

putem realiza pentru orice durere musculară, durere articulară 

etc. Este un concentrat de flori sălbatice de Arnica montană din 

Alpii italieni macerate în Jojoba organică w și x din Peru, uleiuri 

de cea mai înaltă calitate provenite din țări îndepărtate. Florile 

odată uscate sunt bătute cu mortar și puse într-un recipient de 

sticlă pentru a îl umple. Containerul este, la rândul său, umplut 

până la vârf cu jojoba organică și x și lăsat la soare pe parcursul 

unei faze lunare. Maceratul este apoi verificat și filtrat prin 

decantare. Atunci când maceratul este maturat, se adaugă patru 

uleiuri esențiale cu o importanță deosebită: Rozmarin organic din 

Maroc, boabe de ienupăr Bio din Bulgaria, rădăcină de ghimbir 

sălbatic din Indonezia și Winter Green din Himalaya. Se aplică pe 

piele prin masaj generator de căldură până la absorbția 

completă. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARITÉ 100% PUR 
 

Untul de Shea BULANGA (Karite) este importat direct din Mali. 

Produs de o cooperativă pentru femei, este realizat în întregime 

manual, folosind metoda tradițională antică a poporului Mandingo. 

După recoltare, nucile sunt fierte și uscate la soare; apoi ele sunt 

decojite și selectate cu atenție înainte de a fi măcinate. Pasta 

rezultată este fiartă până la obținerea unei emulsii care este în mod 

repetat curățată, gătită și decantată, apoi filtrată. Untul nostru de 

Shea, 100% pur și nerafinat, conservă toate proprietățile active ale 

plantei. Untul din Shea este cunoscut pentru următoarele 

proprietăți: Antioxidant pentru față și corp; Calmant în tratamentul 

psoriazisului, eritemului și arsurilor; Protecția pielii pentru fața și 

corpul nou-născuților; Reconfortant pentru față; Curativ pentru 

cicatrici datorate psoriazisului, eritemulului și arsurilor. Datorită 

compoziției sale, bogate în grăsimi nesaturate și vitaminele A, D, și 

F, untul de Shea BULANGA are proprietăți de protecție, regenerare, 

hidratare și tonifiere. Pe lângă faptul că este folosit pentru față și 

corp, este de asemenea un tratament eficient pentru păr, ideal după 

expunerea la soare și totodată calmează durerile musculare 

rezultate din activitatea fizică. 

 

CALITĂȚILE EXTRAORDINARE ALE UNTULUI DE SHEA 

 
ANTIOXIDANT PENTRU FAȚĂ ȘI CORP 

COMBATE ȘI PREVINE APARIȚIA 
VERGETURILOR 

HIDRATANT PENTRU FAȚĂ ȘI CORP 

ADJUVANT ÎN TRATAMENTUL PSORIAZISULUI, 

ERITEMULUI ȘI ARSURILOR 

PROTECȚIA PIELII FEȚEI SI CORPULUI NOU 

NĂSCUȚIOR 

RECONFORTANT PENTRU FAȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karité 50 gr 

Cod. BK001 

Karité 150 gr 

Cod. BK002 
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NEEM 

Neem este o plantă veșnic verde care poate crește până la 24 de metri în înălțime și 

produce fructe mici gălbui care conțin una sau mai multe semințe din care se extrag 

principiile active folosite în aplicațiile cosmetice și dermatologice. 

 
Uleiul de neem are proprietăți de hidratare, regenerare și restructurare. Este uleiul de 

bază pentru alifii împotriva leprei. Este recunoscut faptul că are proprietăți antiseptice și 

antifungice. Este foarte eficient pentru problemele scalpului și acnee. În agricultură este 

cunoscut pentru capacitatea sa de a respinge sau ucide insectele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ulei de Neem 15% 

100 ml - Cod. OV008 

 

Săpun Neem - 70 gr 

Cod. OV011 

Uleiul de Neem este compus din 15% ulei 

de Neem Pur și 85% ulei de migdale dulci, 

nefiltrat. 

Săpun vegetal de Neem fabricat manual, fără ingrediente sintetice, cu exceptia Sodei. Are 

un conținut foarte ridicat de ulei de Neem, combinat cu 30% ulei de măsline, ulei de 

palmier și ulei de nucă de cocos, bogat în glicerină naturală, potrivit pentru toate tipurile 

de piele, dar în special piele descuamată, cu acnee și fungi. 

 
 
 
 
 

Neem Indico 

50 ml - Cod. OV009 

1000 ml - Cod. OV010 

 
 
Uleiul Neem Indico se obține 
la prima presare a semințelor plantei Neem, 
Azadirachta Indica. 
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    ÎMPOTRIVA INSECTELOR 
50 ml 

 
 
 
 

 
Nu Mă Înțepa 

Pentru Copii 

Cod. SZ003 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nu Mă Înțepa 

Pentru Adulți 

Cod. SZ002 

O problemă legată de sezonul de vară este dată de mușcăturile 

insectelor. Am formulat produse specifice pentru a le elimina 

într-un mod cu totul natural și fără riscuri pentru sănătate. 

 

Nu Mă Înțepa este o linie compusă din două spray-uri, realizate 

prin amestecarea: 

 
LĂMÂIȚĂ ULEI DE TEA TREE 

Origine: India Origine : Australia 

 
 
 

 
ULEI DE NEEM LAVANDĂ 

Origine: India Origine: Franța 

 
 
 
 
 

  
Când utilizați produse spray, aplicați-le pe mâini și apoi întindeți-le pe piele 

• aplicați copilului numai pe zonele expuse, utilizând cantitatea minimă necesară 
• spălați-vă pe mâini după aplicare 
• Evitați zonele sensibile (de ex. Conturul ochilor, buzele și pielea zgâriată  
• sau iritată) 
• nu le aplicați pe mâinile copiilor deoarece ar putea să le introducă în gură 
• dată ajunși acasă, spălați zonele de aplicare cu săpun și apă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bețișoare 

împotriva 

Țânțarilor 

10 Bețișoare (20gr) - Cod. 

SZ001 Timp de ardere: 60-

70min 
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CARTEA CHAKRA            
CITIȚI ȘI ASCULTAȚI 

Cod. CY003 Cod. CY001  
 
PACHET CHAKRA  
CD și pachet de 21 de 
tipuri de tămâie 

 

 
"Cartea Chakrelor" este un CD care conține o descriere detaliată în format 

PDF de 280 de pagini și 3 ore de Audio pentru cele 7 Chakre. 

Conținutul a fost adus în format PDF pentru a fi ușor de citit și tipărit cu 

Acrobat Reader. Este, de asemenea posibil să ascultați capitolele abordate 

în carte prin piese audio create pentru a ajuta și a completa înțelegerea 

subiectelor abordate. 

 
Voyager este povestea unei călătorii virtuale explorative în cadrul 

sistemului nostru energetic sau al sistemului Chakra. Fiecare Chakră, de la 

prima la cea de-a șaptea, spune ceva în sine și, în același timp, "nava 

spațială" înregistrează imagini și impresii. Muzica celor șapte melodii a fost 

compusă respectând fiecare notă, rezonanța, ritmul și instrumentele 

muzicale cele mai conectate de Chakra în sine. Cântecele Chakra sugerează 

doar câteva imagini referitoare la Chakra Sitema, aceia care doresc pot 

aprofunda studiul cu "Cartea Chakrelor" și "Testul Chakra". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cod. CY002 

 

TEST CHAKRA + EXERCIȚII DE YOGA 
PENTRU CHAKRE 

 
Sistemul de reechilibrare a chakrelor este o metodă complet naturală care 

favorizează echilibrarea Chakrelor. Pentru a obține rezultate bune trebuie 

să aveți un diagnostic corect. Instrumentul nostru de diagnosticare este 

testul Chakra. Programul este în 5 limbi și conține și o secțiune plină de 

materiale informative. Caseta este alcătuită din programul "Testul Chakra" 

din Cd-rom și un DVD frumos și util intitulat "Exerciții ușoare de yoga 

pentru chakre". 

Acest DVD oferă tuturor (chiar și celor care nu sunt foarte tineri și celor 

care au puțină experiență sau niciun fel de experiență anterioară de Yoga) 

oportunitatea de a beneficia de această disciplină orientală antică. Pe 

lângă acțiunea directă asupra chakrei vizate, se asigură o dezvoltare 

generală a abilităților psihomotorii, o creștere a concentrării și rezistenței 

la oboseală și boală, seninătatea spiritului, vitalitatea și excelența fizică, 

armonia, echilibrul și bunăstarea. 

 

PROTOCOLUL DE MASAJ CHAKRA 

 
 
 

Solicitați protocolul PDF trimițându-ne un e-mail la info@fioredoriente.com 
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SISTEMUL CHAKRA 
 

Sistemul Chakra întruchipează energia pe care o folosim pentru a 
trăi, a iubi, a lucra, a ne juca, a studia, a medita și pentru a 
realiza toate activitățile noastre zilnice. Fiecare chakră este 
legată de anumite zone ale creierului și ale unor părți ale 
corpului. 

Sistemul Chakra are o importanță fundamentală pentru 
bunăstarea noastră. Totul se va desfășura fără probleme atunci 
când este echilibrat, dar un dezechilibru al uneia sau mai multor 
chakre va afecta corpul și mintea noastră până când acestea 
degenerează și va duce la boli complexe. Putem reechilibra o 
situație stresantă numai dacă identificăm Chakra stresată sau 
dezechilibrată. 

În baza unui angajament pe termen lung față de această 
disciplină antică holistică bazată pe mulți ani de cercetare și 
experiență practică, Fiore D'Oriente a creat un sistem complet de 
Chakra, cunoscut sub numele de Sistemul de Rebalansare a 
Chakrelor (SRC). 

SRC este o metodă naturală și eficientă de a reechilibra complet 
Chakrele cu ușurință. 

SRC vă permite să verificați și să tratați Chakrele acasă. Testul 
Chakra Fiore D'Oriente și Parfumurile Vibraționale naturale oferă 
informații specifice care vă ajută în aplicarea acestui sistem. 

De ce să alegem parfumurile vibraționale? 

Deoarece au fost folosite de sute de ani, experimentele au 
demonstrat că medicamentele farmaceutice nu reechilibrează 
chakrele. Chakrele pot fi reechilibrate de vibrații, care lucrează 
prin atracție și reacție. 

Parfumurile făcute de maeștri, precum și gândirea pozitivă 
provoacă vibrații benefice. Totodată, muzica, exercițiile de yoga 
și culorile emit vibrații. Dacă cunoaștem intervalul vibrațional al 
chakrei dezechilibrate, vom căuta vibrația relativă, indiferent de 
sursa acesteia. 

Acesta este totul despre sistemul de reechilibrare a chakrelor.

 
 

DIAGNOZĂ ȘI METODE 
 
 
 
 

 
Există mai multe modalități de a utiliza sistemul de echilibrare a chakrelor, inclusiv:

1 

TEST CHAKRA 

2 

                           SELECȚIA PE BAZA SITUAȚIEI 

 
3 

        ALEGERE PE BAZA CULORII 
 

A face un test de chakra este cel mai 

bun și complet (vezi Testul Chakra de 

Diagnosticare) 

Putem proteja sau activa chakra 
interesată în funcție de situație 

(consultați Utilizarea zilnică sugerată) 

Pur și simplu stați în fața afișajului 
Counter Rebalancing System Chakra și 

alegeți produsele pe baza culorii care vă 

atrage cel mai mult. 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 



RECOMANDĂRI PENTRU UZ ZILNIC 
 

Vă rugăm să citiți următoarele sugestii pentru utilizarea 

produselor Fiore D'Oriente în funcție de circumstanțe. De 

exemplu, dacă căutați o locuință nouă și aceasta devine o 

problemă, ar trebui să protejați prima Chakră și să folosiți un 

bețișor de tămâie Chakra, un Chakroil sau un săpun de Chakra 

corespunzător, după cum este detaliat în cele ce urmează. 

 

  CHAKRA N°7 - SAHASRARA  

 Pentru a crește percepția intuitivă 

 Când aveți îndoieli 

 Când vă este greu să identificați ceva precis 

 Pentru a vă proteja de energiile potențial 

periculoase  

 Dezechilibrul acestei chakre 

  CHAKRA N°6 - AJNA  

 Mintea atenta si clara 

 Pentru studiu, pentru concentrare și 

pentru meditație 

 Pentru a vă concentra și relaxa mintea 

 Presiune mentală 

 Dezechilibrul acestei chakre 

  CHAKRA N°5 - VISHUDDA  

 Comunicare  

 Vorbitul în public 

 Artele 
 Înțelegerea intuitivă a simbolurilor, viselor, miturilor 

 Pentru a avea încredere și a inspira încredere 
 Dezechilibrul acestei chakre 

 

  CHAKRA N°4 - ANAHATA  

 Bucurați-vă de viața de dragoste și de 
întâlnirile favorabile 

 Pentru o atmosferă plăcută în casă 
 A iubi și a fi iubit sincer 

 Analizarea proiectelor și a ideilor privind 
societatea 

 Pentru a vă proteja de emoțiile negative 
 Pentru a exprima sensibilitatea 
 Dezechilibrul acestei chakre 

  CHAKRA N°3 - MANIPURA  

 Pentru a crește stima de sine 

 Pentru a crește eficiența 

 Pentru a scăpa de frustrare sau furie 

 Cererile de angajare sau avansarea în 

carieră 

 Pentru a lua inițiativă 

 Abilitatea de a face față unor situații dificile 

 Dezechilibrul acestei chakre 

  CHAKRA N°2 - SWADISTHANA  

 Îmbunătățirea relațiilor cu alte persoane 

 Să te simți atractiv 

 Pentru a spori sexualitatea 

 Pentru a căuta un partener 

 Pentru a spori intuiția 

 În situații de joc și de plăcere 

 Dezechilibrul acestei chakre 

  CHAKRA N°1 - MULADHARA  

 Carieră instabilă 

 Probleme acasă sau cu statutul 

 A lua decizii importante pentru viitor 

 Cheltuieli și lucruri de realizat 

 Căutarea stabilității 

 Antenament sportiv și 

concentrare 

 Dezechilibrul acestei 

chakre 
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CHAKROIL 
10 ml 

 

Chakroil sunt uleiurile celor 7 chakre. Aceste amestecuri sunt 

preparate după principiile antice ale remediului holistic natural și 

sunt compuse din uleiuri esențiale de calitate superioară amestecate 

cu ulei de jojoba presat la rece. Vibrațiile Chakroil sunt de o mare 

valoare datorită procesului de pregătire complexă. Utilizarea 

constantă a uleiurilor din gama Chakroil (2-3  picături acolo unde  

 

este necesar împreună cu un masaj ușor) armonizează sistemul 

energetic. Aceste uleiuri pot fi folosite și pe talpă (prima chakră) și 

pe gleznă (a doua chakră). În plus, Uleiurile din gama Chakroil pot fi 

utilizate și pe antebrațul dvs. pentru a da o vibrație stabilă 

sistemului nostru psihofizic (aromaterapie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Cod. CO004 Cod. CO006 Cod. CO003 Cod. CO002 Cod. CO007 Cod. CO001 Cod. CO005 

 

APA CHAKRA 
50 ml 

 

Apele Chakra sunt făcute din aceleași amestecuri vibraționale ca și 

uleiurile Chakroil, dar sunt diluate cu alcool care le face foarte 

adânci și eterice. Aceste ape pot fi folosite pe antebrațe 

 

și / sau încheieturi de câteva ori pe zi. Apele Chakra utilizate împreună cu 

uleiurile de chakra acoperă o gamă largă de vibrații. 100% natural. 

 

       
 

1 2 3 4 5 6 6 

Cod. CA004 Cod. CA006 Cod. CA003 Cod. CA002 
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Cod. CA007 Cod. CA001 Cod. CA005 



ULEI PENTRU MASAJ CHAKRA 
100 ml 

 

Acestea aparțin liniei "Sistemul de reechilibrare a chakrelor". Sunt 

uleiuri de masaj pentru corp, concepute pentru reechilibrarea 

chakrelor. După un diagnostic atent efectuat cu Testul Chakra Fiore 

D'Oriente , aplicați uleiul de masaj Chakra pe corp, frecați ușor 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reechilibrarea începe dimineața după ce ne trezim. Să începem cu 

vibrația potrivită! Săpunurile Chakra pot fi folosite pentru baie sau 

duș pe tot corpul. Săpunurile vegetale Chakra sunt produse manual, 

urmând tradiții antice. Procesul de producere a săpunului la rece 

include glicerina naturală, ceea ce face ca săpunul să fie cremos și 

 

până la absorbția completă. Fabricate cu Jojoba, amestecurile 

vibraționale ale celor 7 chakre la 3%, generează o vibrație 

constantă și ușoară pentru a reechilibra Chakra și pentru a o 

trata. 

 

 
 
 
 
 
 
 

emolient. Mulțumită plantelor medicinale, uleiurilor emoliente, 

uleiului de măsline (30%), uleiurilor de palmier și de nucă de 

cocos, aceste săpunuri hrănesc și hidratează pielea. Săpunurile 

Chakra sunt bogate în uleiuri esențiale naturale bogate în 

proprietăți de reechilibrare. 
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Cod. CS005 Cod. CS007 Cod. CS004 Cod. CS003 Cod. CS008 Cod. CS002 Cod. CS006 

 

BEȚIȘOARE CHAKRA 
20 bețișoare (40 gr) 

 

Ar trebui să petrecem câteva ore în fiecare zi într-un loc cu 

vibrații controlate. Bețișoarele de tămâie Fiore D'Oriente sunt 

produse în concordanță cu vechile învățături vedice. Bețișoarele  

Chakra sunt concepute pentru o terapie energetică. Fiecare 

tămâie acoperă gama de vibrații legate de chakra sa. În interiorul 

pachetului există un semn de carte cadou 

 

Utilizarea constanta a parfumurilor ajuta la armonizarea sistemului 

energetic. Bețișoarele de tămâie sunt fabricate numai din materii 

prime 100% naturale având ca ingrediente: mierea, pulberi rare de 

lemn, rășini, uleiuri vegetale, ierburi, uleiuri esențiale, bambus. 
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Mix (3x) 
21 Bețișoare 

Cod. CX010 
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Cod. CM004 Cod. CM006 Cod. CM003 Cod. CM002 Cod. CM003 Cod. CM001 Cod. CM005 

   

SĂPUN CHAKRA 
70 gr 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Organic 

INFUZII PENTRU CHAKRE 
100 gr 

 

Este important să ne menținem echilibrul chakrelor, prin urmare 

trebuie să lucrăm în multiple aspecte, implementând în mod 

constant toate resursele disponibile: Yoga, Mantra, afirmații, culori, 

parfumuri, alimente și băuturi. Infuziile pentru chakre reprezintă un 

instrument excelent pentru reechilibrarea sistemului nostru 

energetic. Amestecurile sunt realizate exclusiv cu plante care provin 

din culturi organice de înaltă calitate. Fiore D'Oriente urmărește 

întregul lanț de producție, de la banca de semințe până la ambalarea 

în ambalaje închise, pentru a le proteja de orice contaminare și a le 

aduce în stare proaspătă, așa cum au fost recoltate. 

Infuziile pentru chakre sunt disponibile în pungi de 100 g. În pungile 

de infuzie, frunzele se usucă și se dezintegrează în mod natural, 

păstrând majoritatea proprietăților lor, diferit față de pachetele de 

ceai, în care frunzele sunt sfărâmate în fragmente de 1 / 1,5 mm, 

pierzând majoritatea beneficiilor lor. Filtrul clasic este cu siguranță 

cel mai practic, însă, dacă vrem să lucrăm la noi înșine, ar trebui să 

alegeți pungile de infuzie vrac și pur și simplu să utilizați un filtru 

sau un ceainic obișnuit. Oferim pungi pentru infuzii goale de diferite 

dimensiuni pe care le puteți cumpăra și umple pur și simplu. 
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Cod. CT001 Cod. CT002 Cod. CT003 Cod. CT004 Cod. CT005 Cod. CT006 Cod. CT007 



 

CHAKRA - ÎN DETALIU 
 

SEMNIFICAȚIE: ”scop”, ”rădăcini” 

LOCALIZARE: la baza coloanei vertebrale 

CORELAȚIA FIZICĂ: corpul ca întreg; în special glandele suprarenale, 
sângele (elementele figurate), sistemul articular-osos, membrana 
celulară și epiderma, dinții și unghiile; nasul și funcția olfactivă, 
plexul coccigian, perineul, partea inferioară și posterioară a 
pelvisului, gluteus maximus și partea din spate a mușchilor 
picioarelor; picioarele și în special călcâiele; rectul. 

EGO: Eul se identifică cu corpul fizic. Instinctul animalic de 
supraviețuire. 

ELEMENT: Pământ; substanță solidă. Caracteristica dominantă a 
energiei primei Chakre este "capacitatea de coeziune", "capacitatea 
de densificare", "a solidifica și a da consistență". 

CULOARE: predominant: ROSU; complementar: VERDE 

ACTIVITATE: sprijină spiritul de auto-conservare și supraviețuire, 

curaj, instinct, contact cu Pământul. Are un efect stimulativ și 
crește vitalitatea, sănătatea și energia fizică. Activitatea negativă a 
acesteia include nervozitate, comportament violent, iritabilitate, 
frustrare. 

ALTE CALITĂȚI: muncă, acasă, cumpărături, planificare financiară, 
mijloace de trăi, împământare, stabilitate, soliditate, activitate 
fizică. Simț olfactiv. 

DOMENII DE INTERES: Corpul și bunăstarea acestuia, satisfacerea 
nevoilor de bază. 

Probleme legate de sănătate: artroză, artrită, lipsă de energie, 
calculi biliari, slăbiciune, postură necorespunzătoare, dureri de 
genunchi și spate, hemoroizi, rău de mașină și rău de mare, 
înfățișare uscățivă sau obezitate, pioree, prostatită, sciatică, 
oboseală cronică, constipație. Autarhia psihologică, dificultate în 
învățare și în relații, egoism, zgomot, incapacitatea de a se 
confrunta cu realitatea, insecuritate materială, hipotensiune, 
letargie, respingerea schimbării, stagnarea psihologică, anxietatea 
legată de obiecte. 

SIMBOLURI: pătrate; baza unei coloane, a unui munte, a unei 
piramide; 

fundația unei case; rădăcini de copaci. 

VISE: a fi jefuit, a mânca, a cădea, a nu găsi obiecte sau a le găsi distruse, a 
câștiga la loterie, a fi închis, a visa despre gândaci, viermi, șerpi,  

a visa că nu te poți mișca, etc. 

STARE MENTALĂ POZITIVĂ: perseverență, stabilitate, răbdare.  

STARE MENTALĂ NEGATIVĂ: frică paralizantă și lăcomie 

REECHILIBRARE: 

PRODUSE ALIMENTARE: produse cu un conținut ridicat de proteine, carne, ouă, 
pește, leguminoase, grăsimi. 

EXERCIȚII DE YOGA: VRKSASANA (poziția copacului), UTKATASANA (poziția 
scaunului), PADANGUSTHASTHITANITAMASANA (poziția ghemuită), VAJRASANA 
(poziția fulger) 

RESPIRAȚIE: Exercițiul respiratiei abdominale - întins, așezat și în picioare, 
pentru a stimula si masa întreaga zona de la pubis la diafragm. 

MASAJ: Aplicați sau solicitați cuiva să aplice Chakroil nr. 1 (diluat în ulei de 
jojoba sau de migdale, de obicei 1:10) prin masaj pe părțile corpului 
corespunzătoare chakrei (vezi protocolul profesional adecvat). 

VIZUALIZARE: Culoarea roșie, pentru câteva minute, poate cu ajutorul unui 
stimul vizual. 

PRACTICĂ: Rafinați-vă simțul olfactiv încercând să recunoașteți mirosurile din 
jurul vostru și încercând să le conectați la senzațiile, emoțiile și sentimentele 
pe care vi le provoacă. 

AFIRMAȚIE: "Toate nevoile mele sunt satisfăcute în armonie cu ritmurile 
naturii". 

CHAKROIL: Aplicați Chakroil nr. 1 în mod spontan pe încheieturi și pe puncte 
specifice chakrei. 

BEȚIȘOARELE CHAKRA: Aprindeți bețișoarele corespunzătoare periodic, în  

timpul activităților, exercițiilor sau meditației conexe. 
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CHAKRA N°1 - MULADHARA 



 
SEMNIFICAȚIE: "Sprijinul respirației vitale" 

LOCALIZARE: plexul sacral, deasupra și în spatele organelor genitale 
CORELAȚIA FIZICĂ: organe genitale și gonade; funcția gustativă, 
rinichi; intestinul gros, fluide ale corpului, inclusiv limfa, fluid 
interstițial și plasmă; glandele limfatice; A 5-a vertebră lombară; 
zona sub ombilic; partea din față a picioarelor. Reprezintă funcțiile 
sexuale și de reproducere, purificarea și eliminarea fluidelor 
corporale și absorbția energetică. 

EGO: Eul definește el însuși identificarea cu celălalt, care 
funcționează ca o oglindă. Mișcarea conștienței față de elementele 
externe. Socializarea. 

ELEMENT: Fluide. Caracteristică dominantă: pulsație, expansiune. 
CULOARE: Predominant: PORTOCALIU; complementar: ALBASTRU. 
ACTIVITATE: Comunicare, vibrații de bucurie și înțelepciune, 
intensitatea sentimentelor, ajutor în purificarea la toate nivelurile. 
Funcțiile de expulzare (transpirație, urină și fecale). Comunicarea 
sexuală, procrearea, optimismul, toleranța, tendința spre 
ospitalitate și viața de familie. Stima de sine și acceptarea de sine, 
auto-motivație și curaj. Activitatea negativă include fanatismul, 
comportamentul antisocial, complexul de superioritate și 
dificultatea de a lua decizii și de a lua măsuri. 

ALTE CALITĂȚI: Relații, sentimente, intuiție, joc, plăcere, emoție. 
Simtul gustului. 

DOMENIILE DE INTERES: emoții, empatie, vitalitate fizică și nevoia 
incontestabilă de a se mișca ritmic, dorința de fuziune și 
continuitate și prin urmare sexualitate și reproducere, nevoia de 
contact fizic și relații, expansiunea sinelui prin fantezie și 
creativitate. 

PROBLEME DE SĂNĂTATE: scăderea apetitului și tulburări de 

alimentație, păr (slăbiciune și cădere), cistită, celulită, colită 

spastică, crampe, dorință sexuală redusă sau excesivă, disfuncție 

sexuală în general, edem limfatic sau renal, emotivitate excesivă și 

modificări ale dispoziției, disc herniat , fibrom, flebită, isterie, 

lumbago, tulburări menstruale, mirosuri (percepții paroxismice), 

orhită, ovare (chisturi și inflamații), plâns, suspin și urinare 

frecventă, dureri testiculare, varicocelul și varice. Dificultate în 

raportarea la sexul opus, gelozia maniacală, creativitate mică sau 

lipsa creativității, emoții blocate, emotivitate exacerbată, 

dificultate în socializare, incapacitatea de a alege, narcisism, 

personalitate dependentă. 

SIMBOLURI: Luna ascendenta, semiluna, luna, apa si creaturi 

acvatice, vegetație, germinare, curgere si înot, oglindă, cicluri 

sezoniere. 

VISE: apă, izvoare, lichide, ploi, pești, șerpi, mlaștini, noroi, mări, 

lacuri, râuri, iazuri, bălți, înot, plutitor, gust, iubire, forme sau fețe 

care atrag sau resping sau amenință, flori care înfloresc sau se 

ofilesc. 

STARE MENTALĂ POZITIVĂ: Cumpătare. 

STARE MENTALĂ NEGATIVĂ: Desfânare / patimă. 

REECHILIBRARE: 

ALIMENTE: Apă, lichide. 

EXERCIȚII DE YOGA: SALABHASANA (poziția lăcustei), SARPASANA 
(poziția șarpelui), BHADRASANA (poziția îndurării), 
HASTAPADABADDHASANA (poziția scoicii). 

RESPIRAȚIE: Exercițiul respirației abdominale - culcat, în picioare și 
așezat, pentru a stimula și masa întreaga zonă de la pubis la 
diafragmă. 

MASAJ: Aplicați sau solicitați cuiva să aplice Chakroil nr. 2 (diluat în 
ulei de jojoba sau de migdale, de obicei 1:10) prin masaj pe părțile 
corpului corespunzătoare chakrei (consultați protocolul profesional 
adecvat). 

VIZUALIZARE: Culoarea portocaliu pentru câteva minute, poate cu 
ajutorul unui stimul vizual. 

PRACTICĂ: Cultivați generozitatea și umilința, care sunt calități ale 
apei. Plimabți-vă și dansați. 

AFIRMAȚIE: "Viața mea și emoțiile mele curg liber, aducând bucurie 
și sănătate." 

CHAKROIL: Aplicați Chakroil nr. 2 în mod obișnuit pe încheieturi și pe 
punctele specifice chakrei. 

BEȚIȘOARELE CHAKRA: Aprindeți bețișoarele corespunzătoare 

periodic, în timpul activităților, exercițiilor sau meditației conexe. 

 

 

 
SEMNIFICAȚIE: "Cercul orașului bijuteriilor", "bijuterie lucioasă". 
LOCALIZARE: zona buricului, de la regiunea epigastrică până la regiunea 
hipogastrică. 
CORELAȚIA FIZICĂ: Funcția digestivă (în special stomacul, ficatul, vezica 
biliară, intestinul subțire, pancreasul), plexul solar, diafragma, mușchii 
voluntari, ochii. 
EGO: Formă, aspect, imagine, rol. Eul se identifică cu aprecierea sa și a 
statutului său social. 
ELEMENT: Foc. Caracteristica dominantă este expansiunea și strălucirea. 
CULOAREA: Predominant: GALBEN. Complementar: VIOLET. 
ACTIVITATE: Bucurie, inspirație, claritate a judecății, logică, optimism, 
capacitate de organizare, auto-control, conștientizare. Energie și 
coordonare în mușchi. Activitatea negativă include încăpățânarea, 
lașitatea, tendința de a critica excesiv pe ceilalți, comportamentul 
conflictual, egocentrismul 
ALTE CALITĂȚI: stima de sine, asertivitatea, abilitatea de a actiona 
eficient, examene, cariera, forța reactivă, curaj. Depășirea obstacolelor, 
furiei și frustrării. Simțul vederii. 
DOMENII DE INTERES: Combustia (care genereaza energie), radianța si 
expansiunea, legea superioara; "Locul" trezirii, dorința de nemurire și 
nemărginire. 
PROBLEME LEGATE DE SĂNĂTATE: Probleme legate de digestie; dureri, 
tulburări sau alte funcții ale stomacului, ficatului, vezicii biliare, 
pancreasului, intestinului subțire; tulburări metabolice. În special ulcere, 
pancreatită, icter, diabet, ficat slab. Respirație inegală, redusă sau 
blocată. Probleme de vedere. Complex de inferioritate, comportament 
paranoic, comportament automatizat, megalomania, perfecționismul, 
fobia socială, frica de scenă, teama de a fi criticat, excesul de ambiție, 
comportamentul compulsiv-agresiv, dorința de a domina, mecanismele 
de protecție puternice. 

SIMBOLURI: triunghi inversat, simbolul pământ - foc; focul, în special       

focul de tabără; coloana, tulpina; triunghiul și busola și instrumentele de 

măsurare în general: lampa; cureaua, banii; sare; cornul; berbecul. 

 

VISE: Temele recurente privind rolul și forma, adică despre substanțialitatea și 

natura reală a Eului. De exemplu, lucrați la un loc de muncă care nu este cel 

sortit sau având un rol diferit, desfășurearea unei opere meritorii și valoroase 

din punct de vedere social sau poate contrariul. În acest tip de vis, există, de 

obicei, ceva care nu se mișcă, o senzație de inadecvare. De asemenea, vise în 

care fața și corpul vostru sunt diferite de cele ale voastre și complet 

nerecunoscute, dacă nu chiar de sex opus, susținând examene, fiind centrul 

atenției și simțindu-vă jenat și neliniștit. 

STARE MENTALĂ POZITIVĂ: Prudență, traditie, veselie. 

STARE MENTALĂ NEGATIVĂ: Zgârcenie. 

REECHILIBRARE: 

PRODUSE ALIMENTARE: Alimente cu consum ridicat de energie, în special 

glucide (amidon, zaharuri sau carbohidrați), grăsimi, cafea, alcool, stimulente 

în general. 

EXERCIȚII DE YOGA: DHANURASANA (poziția arcașului), ARDHA NAVASANA 

(semi-barcă), PARVOTTANASANA (întins pe o parte).  

RESPIRAȚIA: Practica respirației abdominale - culcat, în picioare și așezat, 

pentru a stimula și masaj întreaga zonă de la pubis la diafragmă. 

MASAJ: Aplicați sau solicitați cuiva să aplice Chakroil nr. 3 (diluat în ulei de 

jojoba sau de migdale, de obicei 1:10) prin masaj pe părțile corpului legate de 

chakră (vezi protocolul profesional adecvat). 

VIZUALIZARE: Culoarea galbenă pentru câteva minute, poate cu ajutorul unui 

stimul vizual. 

PRACTICĂ: Relaxarea ochilor și a vederii. 

AFIRMAȚIA: "Voința necesită conștientizare. Dorințele mele se realizează 

natural și complet. " 

CHAKROIL: Aplică Chakroil nr. 3, cu moderație pe încheietur și punctele 

specifice chakrei. 

BEȚIȘOARELE CHAKRA: Aprindeți bețișoarele corespunzătoare periodic, în 

timpul activităților, exercițiilor sau meditației conexe. 

SĂPUN PRODUS MANUAL CHAKRA: Curățați zilnic cu săpunul 

corespunzător. 
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CHAKRA N°2 - SWADHISTANA 

CHAKRA N°3 - MANIPURA 



 
SEMNIFICAȚIE: “Centrul sunetului nenăscut.” 

LOCALIZARE: În centrul toracelui, la nivelul inimii fizice 

CORELATIA FIZICĂ: Conectată la functiile cardiace, respiratorii si 

imunitare. Inima, cavitatea toracică, percepția cutanată și tactilă, 

plămânii - tuburile bronhice, sistemul circulator, umărul - brațele - 

mâinile (partea interioară), timusul, celulele albe din sânge. 

EGO: Eul se manifestă ca identificare cu obiectul iubirii și iubirii în 

sine sau este opus. Dezvoltarea potențialului celei de-a 4-a Chakre 

ne pune în legătură cu spații care în mod normal sunt inconștiente, 

făcând posibilă transformarea reacțiilor automate în acțiuni 

creative. 

ELEMENT: Aer, stare gazoasă. 

CULOARE: Predominant: VERDE; complementar: ROȘU. 

ACTIVITATE: odihnă și calm; senzații liniștite, senine și echilibrate. 

Emoții armonioase, compasiune, iubire necondiționată, 

generozitate, acceptare și iertare. Echilibrarea sistemului nervos, 

reducerea febrei, dezinfectant, decongestionant. Vindecare. 

Activitatea negativă include invidia, avariția, gelozia. 

ALTE CALITĂȚI: A simți, iubire, armonie, proiecte de bunăstare 

socială, sensibilitate, neutralizare a sentimentelor negative și 

distructive, demnitate, calm. Simț tactil. 

DOMENII DE INTERES: Contact. Unifică forța în cel mai mare sens. 

Dragoste care exprimă capacitatea de integrare. Pătrunde și 

modifică structurile și barierele Eului. Unitate și alianță cu forțele 

subtile și ascunse ale lumilor spirituale și naturale. Voință ca un 

vehicul pentru energiile materiale și credință pentru cele spirituale. 

Modificați realitatea din interior. 

PROBLEME LEGATE DE SĂNĂTATE: Alergii, anxietate, astm, sistem 

imunitar slăbit, probleme autoimune, dispnee, probleme circulatorii, 

tulburări cutanate, accident vascular cerebral, infarct miocardic, 

ischemie. Egoismul emoțional, indiferența, răceală extremă 

(emoțională), negare, masochism, înstrăinare, lipsa de empatie, 

incapacitate de a gestiona relațiile interpersonale, îndemnuri 

puternice de auto-distrugere. 

SIMBOLURI: Stea cu șase colțuri; aer, nori, fum, păsări colorate, 

orizont, spații deschise, flăcări permanente, spații sacre (în special 

cele circulare), peșteri sacre, păsări colorate cu aripi mari. 

VISE: Vise de zbor, alergând cu mare ușurință, aflându-se la vârful 

unui deal, munte sau înălțime, a iubi sau a fi iubit, fiind în loc închis 

și adânc care este foarte liniștit, culori foarte vii, vise profetice 

despre rude , prieteni, cunoștințe sau despre tine însuți (ca atnci 

când visezi că întâlnești pe cineva și apoi îi întâlnești cu adevărat). 

STARE MENTALĂ POZITIVĂ: Iubire, compasiune.  

STARE MENTALĂ NEGATIVĂ: Invidie, vină, aversiune. 

REECHILIBRARE. 

 
ALIMENTE: Legume, legume cu frunze. 

EXERCIȚII DE YOGA: TRIKONASANA (poziție triunghi frontal), 

PARSVATRIKONASANA (poziție triunghi lateral), 

MERUDANDAVAKRASANA (arcuirea coloanei vertebrale). 

RESPIRAȚIE: Toracică pentru câteva minute în fiecare zi.  

MASAJ: Aplicați sau solicitați cuiva să aplice Chakroil nr. 4 (diluat în 

ulei de jojoba sau de migdale, de obicei 1:10) prin masaj pe părțile 

corpului legate de chakră (vezi protocolul profesional adecvat). 

VIZUALIZARE: Culoarea VERDE timp de câteva minute, poate cu 

ajutorul unui stimul vizual. 

PRACTICĂ: Cântă mantra OM câteva minute în fiecare zi. 

AFIRMAȚIE: "Sentimentele mele se manifestă și se extind fără să 

întâmpine obstacole, mărind binele și frumusețea în mine și în 

lume". 

CHAKROIL: Aplică Chakroil nr. 4 cu moderație pe încheieturi și pe 

anumite puncte ale chakrei. 

BEȚIȘOARELE CHAKRA: Aprindeți bețișoarele corespunzătoare 

periodic, în timpul activităților, exercițiilor sau meditației conexe. 

 

 

 

 
SEMNIFICAȚIE: "Cerc absolut pur", "centrul purității." 

LOCALIZARE: Gât, plexul faringian. 

CORELATIE FIZICA: baza gâtului, tiroida si paratiroida, faringele, 

laringele si traheea, corzile vocale, tubul bronșic, alveolele 

pulmonare, urechile, limba, gura, zona fetei pana la ochi, umerii, 

bratele si partea superioară a mâinilor. Conform tradiției yoghine 

Hatha, Chakra Vishuddha este direct legată de cele șaisprezece 

puncte vitale ale corpului (Adhara). 

EGO: Eul se manifestă ca o identificare cu propria sa imagine 

morală. 

ELEMENT: Eter (vibrație). 

CULOARE: Predominant: ALBASTRUL CERULUI; complementar: 

PORTOCALIU.   

ACTIVITATE: Odihnă, somn, a ceda. Sinceritate, dialog, exprimare a 

sentimentelor și creativității, loialitate, onestitate, bunătate, 

toleranță. Acțiune antiinflamatorie și calmantă, reconfortantă, 

anestezic moderat și reducerea febrei. Activitatea negativă include 

depresia, senzația de gol, compătimirea de sine, teama, răceala și 

indiferența.  

ALTE CALITĂȚI: Comunicare, exprimare, creativitate, artă, 

simbolism, vise, mituri, credință, adevăr, auz. 

DOMENII DE INTERES: "Energia comunicării" capabilă să acționeze 

prin expresie simbolică (cuvânt, semn, formulă etc.) ca forță 

unificatoare între interior și exterior, dincolo de toate limitele 

timpului și spațiului. Exprimați și împărtășiți emoții, experiențe, 

cereri, sentimente, afecțiuni, gânduri. 

PROBLEME LEGATE DE SĂNĂTATE: Afonie, tinitus și alte probleme ale 

urechii, astm, gângăveală, probleme la înghițire, gură, ureche și 

probleme tiroidiene, durere în gât, trismus, "nod în gât", dureri de 

urechi, răceală obișnuită, răgușeală, senzație de sufocare , 

amigdalită, gât rigid, tuse, traheită. Blocaj emoțional, depresie, 

jenă, inhibiție, indecizie, hiper-raționalizare, logoree, lipsa auto-

controlului și sincerității, minciuna, muțenie, rigiditate, timiditate, 

lăudăroșenie. 

SIMBOLURI: cerc gol, rugăciune, Mantra, voce interioară, valul 

 

vibrației, boltă, ghicitor, oracol, mistic.  

VISE: Vise și viziuni privind trecutul rasei umane sau o parte a 

acesteia, sau prezentul sau viitorul. Vise simbolice, profetice și 

revelatoare. 

STARE MENTALĂ POZITIVĂ: Binecuvântare, caritate. 

STARE MENTALĂ NEGATIVĂ: Bârfă, insultă. 

REECHILIBRARE 

ALIMENTE: Fructe, flori, miere. 

EXERCIȚII DE YOGA: SARVANGASANA (poziție stând pe umăr), 

MATSYASANA (poziția peștelui), SUPTA VAJRASANA (poziția fulgerului 

înclinat), SIMHASANA (poziția leului). 

RESPIRAȚIE: Exersarea respirației claviculare pentru câteva minute 

în fiecare zi. 

MASAJ: Aplicați sau solicitați cuiva să aplice Chakroil nr. 5 (diluat în 

ulei de jojoba sau de migdale, de obicei 1:10) prin masaj pe părțile 

corpului legate de chakră (vezi protocolul profesional adecvat). 

VIZUALIZARE: Culoarea ALBASTRUL CERULUI pentru câteva minute, 

poate cu ajutorul unui stimul vizual.  

PRACTICĂ: Cultivă sinceritatea și adevărul. Scrieți-vă gândurile, citiți 

cu voce tare, cântați și ascultați muzică, recitați mantra și 

rugăciuni. Studiul simbolurilor este, de asemenea, foarte util. 

AFIRMAȚIA: "Eu comunic, eu mă exprim." 

CHAKROIL: Aplică Chakroil nr. 5 cu moderație pe încheieturi și pe 

punctele specifice ale chakrei. 

BEȚIȘOARELE CHAKRA: Aprindeți bețișoarele corespunzătoare 

periodic, în timpul activităților, exercițiilor sau meditației conexe. 

SĂPUN PRODUS MANUAL CHAKRA: Curățați zilnic cu săpunul 

corespunzător. 
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CHAKRA N°4 - ANAHATA 

CHAKRA N°5 - VISHUDDA 



 
CONȚINUT: "Cerc de putere iluminată"; "Centru de comandă". 

LOCALIZARE: Centrul capului, în partea de sus a bulbului rahidian 

la înălțimea frunții. 
CORELAȚIA FIZICĂ: Sistemul nervos central și periferic, hipofiza 

sau glanda pituitară, anterior cu centrul sprâncenelor, ochiul 

stâng, podul nasului, posterior cu bulbul rahidian. 

EGO: Eul se manifestă ca identificare cu funcțiile minții. 

Conștiința se exprimă ca înțelegere, intuiție, capacitate 

extrasenzorială, creativitate psihică, iar Eul se manifestă prin 

identificarea acestor abilități. 

CULOARE: Predominant: INDIGO; complementar: GALBEN-

PORTOCALIU. 

ACTIVITATE: Comunicarea cu aspecte mentale profunde. Meditație, 

contact cu energia cosmică, concentrare, imaginație, intuiție, calm, 

echilibru, sinteză. Activitatea negativă include vanitatea, mândria, 

prezumția, înșelăciunea, visuri fără rezultat. 

ALTE CALITĂȚI: Viziune interioară, luciditate, atenție, 

concentrare, relaxare mentală, clarvedere. Al șaselea simț. 

DOMENII DE INTERES: Dirijarea si comanda armonioasă a nivelelor 

inferioare. Înțelegerea (deveniți conștienți prin cunoaștere directă 

sau prin procese logice), intuiție (cunoașterea directă prin 

intermediul canalului celei de-a șaptea chakre), abstracție 

(funcționarea mentală prin simboluri, absența referinței sensului), 

memorie (ține evidența evenimentelor trecute), facultate 

extrasenzorială (acces la dimensiuni deosebite spațiu-timp). 

Abilitatea de a relaționa între interior și exterior, Sine și lumea 

exterioară. Auto-realizare. 

PROBLEME LEGATE DE SĂNĂTATE: Migrene, dificultate de atenție 

și de concentrare, tensiune oculară, tinitus, vedere încețoșată, 

labirintită, cădere nervoasă, greutate a capului, probleme de 

vedere, sinuzită, tremurături. Nevroză, coșmaruri, patologii 

psihologice în general, confuzie, senzație de gol. 

SIMBOLURI: Triunghi, aripi, balanțe, culori, coarne, fulgere, lumină, 

ochi, trident, cap, sanctuar. 

Visele și viziunile privind trecutul rasei umane sau o parte a 

acesteia, sau prezentul sau viitorul. Vise simbolice profetice și 

revelative. 

STARE MENTALĂ POZITIVĂ: Speranță. 

STARE MENTALĂ NEGATIVĂ: Aroganță. 

 
REECHILIBRARE 

NUTRIȚIE: Prana subtilă de la lumina soarelui absorbită prin ochi, 

piele și mucoase, simțul olfactiv și respirație, vizualizare mentală 

și prin bolta palatină în timpul mestecării alimentelor. 

EXERCIȚII DE YOGA: TRIPADASANA (postura trepied), KAPALASANA 
(“craniul”), PADMASANA (postura lotus), VAJRASANA (postura fulger) 
RESPIRAȚIE: Practicați respirația completă pentru câteva minute în 
fiecare zi. Respirația completă permite integrarea energiei tuturor 
chakrelor. 

MASAJ: Aplicați sau solicitați cuiva să aplice Chakroil nr. 6 (diluat 

în ulei de jojoba sau de migdale, de obicei 1:10) prin masaj pe 

părțile corpului legate de chakră (consultați protocolul 

profesional adecvat). 

VIZUALIZARE: Culoarea INDIGO pentru câteva minute, poate cu 

ajutorul unui stimul vizual. 

EXERSARE: Concentrați-vă pe un punct, un obiect, un concept sau 

o calitate divină. Înregistrați coincidențele și exersați-vă 

abilitățile intuitive. 

AFIRMAȚIE: "Îmi urmez intuiția, care îmi va arăta întotdeauna cea 

mai bună cale de urmat. Îmi pătrund gândurile cu lumina 

adevărului și acestea se transformă în flori, curcubeu și fântâni 

de lumină strălucitoare” 

CHAKROIL: Aplicați Chakroil nr. 6, cu moderație pe încheieturi și 

pe punctele specifice ale chakrei. 

BEȚIȘOARELE CHAKRA: Aprindeți bețișoarele corespunzătoare 

periodic, în timpul activităților, exercițiilor sau meditației conexe. 

 
 
 

 
GÂNDIRE: "Cerc de o mie de petale.” 
LOCALIZARE: Fontanela, situată în partea de sus a craniului. 

CORELAȚIA FIZICĂ: Glanda pineala, cortexul cerebral, partea 

superioara a capului, ochiul drept, fontanela; sistem nervos 

central. 

EGO: Eul se manifestă ca o stare intuitivă și, ulterior, cu 

integrarea completă cu Sinele Extern. 

CULOARE: Predominant: VIOLET (ALB, AURIU); complementar 

GALBEN. 

ACTIVITATE: Spiritualitate, calm, decongestionare, decompresie, 

reduce inflamația. Contact cu divinitatea și cu super-conștiința. 

Activitatea negativă include obsesia, senzație de martirism, 

nedreptatea, intoleranța, limitarea mentală. 

ALTE CALITĂȚI: Percepție, viziune superioară, claritate, 

protecție. Unitate. Har divin. Non-atașament. Puritate spirituală. 

DOMENII DE INTERES: Contactul cu eternul, absolutul, 

metafizicul. Sinteza și exaltarea maximă a tuturor potențialelor 

celorlalte chakre. Prin acest canal Eul intră în contact cu 

Conștiința, dar pentru a beneficia trebuie să se transforme, să 

renunțe la voința sa și să dezvolte calitatea receptivă a 

renunțării. 

PROBLEME LEGATE DE SĂNĂTATE: Tulburări ale glandei pineale, 

migrene, inflamație cerebrală, hipertensiune arterială, tumori 

cerebrale. Confuzie, depresie, dificultate de concentrare, 

disociere cu corpul, tulburări psihice, probleme cu echilibru, 

fobii, insomnie, instabilitate, ipohondrie, pierderea memoriei, 

obsesie religioasă, psihoză, schizofrenie, amețeală, senzație de 

goliciune, frica de boală și de moarte, tremurături, vertigo. 

SIMBOLURI: Un punct, floare de lotus, vortex, vârf, sferă, coroană, 
vultur. 

VISE: Absența viselor.  

STARE MENTALĂ POZITIVĂ: Credință. 

STARE MENTALĂ NEGATIVĂ: Lene. 

 
REECHILIBRARE 

NUTRIȚIE: Energia divină (prin conexiune și meditație). 

EXERCIȚII DE YOGA: Toate pozițiile inversate afectează cea de-a 

șaptea chakră, în special SIRSASANA. Toate pozițiile care 

promovează alinierea "pământ-cer" a coloanei vertebrale 

favorizează integrarea chakrelor 1 și 7 cu toate celelalte. 

ALTE RECOMANDĂRI: Într-o poziție așezată, în VAJRASANA sau 

PADMASANA, dacă este posibil, exersați nemișcarea fizică și 

liniștea mentală. Practicați relaxarea profundă într-o poziție 

supină, timp de cel puțin douăzeci de minute, zilnic dacă este 

posibil sau cel puțin o dată pe săptămână. 

MASAJ: Aplicați sau solicitați cuiva să aplice Chakroil nr. 6 (diluat 

în ulei de jojoba sau de migdale, de obicei 1:10) prin masaj pe 

părțile corpului legate de chakră (consultați protocolul 

profesional adecvat). 

VIZUALIZARE: Culoarea VIOLET-ALB-AURIU timp de câteva 

minute, poate cu ajutorul unui stimul vizual. 

AFIRMAȚIA: "Sunt ghidat de o forță superioară și benefică." "Facă-

se voia Ta.” 

CHAKROIL: Aplică Chakroil nr. 7 pe încheieturi și pe punctele 

specifice ale chakrei. 

BEȚIȘOARELE CHAKRA: Aprindeți bețișoarele corespunzătoare 

periodic, în timpul activităților, exercițiilor sau meditației conexe. 

SĂPUN PRODUS MANUAL CHAKRA: Curățați zilnic cu săpunul 

corespunzător. 
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CHAKRA N°6 - AJNA 

CHAKRA N°7 - SAHASRARA 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TĂMÂIE 
 

În antichitate, tămâia era arsă deoarece era considerată mijlocitorul 

dintre cer și pământ, capabil să transmită cererile și rugăciunile 

oamenilor către zeități, de aceea a fost folosită în practici religioase 

precum și în scopuri de conciliere. Este partenerul perfect pentru 

meditație, muzică, masaj, expresivitate artistică și sfaturi 

astrologice. Un fir alb parfumat, capabil să ne facă să pierdem 

noțiunea timpului și să înțelegem amintirile și senzațiile uitate, 

pentru a ne reconecta la armonia universală. 

FIORE D'ORIENTE a fost înființată în anul 1988, cu scopul de a 

revigora arta producției de tămâie naturală de miere, urmând 

vechea tradiție vedică. Laboratorul nostru de producție a fost 

primul din lume certificat de ECOCERT France. 

Tămâia, folosită în general pentru a aduce pace și liniște, trebuie 

să fie pură, curată și sinceră: prin urmare, munca noastră începe 

cu selecția materiilor prime naturale. Principalele ingrediente ale 

amestecurilor noastre provin din jungla indiană necontaminată, în 

timp ce rășinile provin din India, Arabia și Africa și tărâmuri aride 

și din deșert, fiind culese de triburile nomade. Toate materiile 

prime sunt certificate și însoțite de fișe tehnice de securitate și 

certificate de analiză. 

Masala noastră se remarcă prin prezența pulberilor de lemn 

valoros, uleiuri esențiale, condimente exclusive și rășini în 

amestecul de miere, care le fac unice în ceea ce privește aroma 

și calitatea și, de asemenea, textura lor moale și cauciucată. 

Masala este pregătită și astăzi, așa cum era acum 400 de ani, 

urmând învățături vedice antice, faze lunare, mișcarea Soarelui și 

a planetelor și mii de sfaturi prețioase preluate din tradiție. 

Ingredientele sunt amestecate în mod secret în momente diferite. 

În timpul pregătirii masala se depozitează în recipiente de 

teracotă și după 15 zile amestecul este gata să fie înfășurat cu 

mana, pe bețișoare de bambus. Uscarea durează până la o 

săptămână, iar în acele zile, bețele sunt întoarse în mod constant 

pentru a se usca uniform. Odată uscate, bețele sunt ambalate 

imediat în cutii prețioase, sigilate, care păstrează aromele, 

concepute de-a lungul anilor, care mențin parfumul nemodificat 

până la consum. 

Fiore D'Oriente, pe lângă producția de bețișoare aromate, se 

implică în mod constant și în cercetarea noilor "note", a noilor 

parfumuri vibrationale, încercând să combine tradiția și 

experimentarea în conformitate cu principiile care stau la baza 

alegerilor sale. Cercetările noastre ne-au determinat să creăm o 

serie de linii de Tămâie Vibrațională: tămâia pentru Chakra, cea 

pentru Yoga, Reiki, Arhanghelii și linia "Comorilor lui Marco Polo". 

Numele nu a fost dat la întâmplare. Pentru a produce această 

tămâie, am călătorit și continuăm să călătorim pe vechiul drum al 

Tămâiei. Într-adevăr, rășinile folosite pentru producerea 

bețișoarelor provin din aceleași zone din care vechii comercianți 

își făceau stocurile parcurgând Drumul Tămâii. Aceste rășini 

extrem de vechi, pe lângă faptul că pot îmbunătăți proprietățile 

tipice ale fiecărei rășini, pot să stârnească vechile amintiri, cele 

legate de bunicii noștri, conectându-ne astfel cu amintiri 

îndepărtate pentru câteva momente. Comorile lui Marco Polo este 

prima linie de tămâie din lume care este certificată de ECOCERT. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cutie pentru 
Bețișoare 9 Inci Toate 
rășinile 

15 Bețișoare - (30gr) 

 
 
 
 
 
 
 

        DRUMUL BEȚIȘOARELOR 

 
Cutie pentru 

Bețișoare - 4 Inci  
Cutie din teracota 
pentru tămâie 

10 Bețișoare x 7 - Cod. MB007 

 

Comorile lui MarcoPolo sunt o linie de tămâie naturală, certificată 

de ECOCERT. Principalele ingrediente ale pastei noastre provin din 

jungla indiană, în timp ce rășinile provin din teritoriile deșertice și 

aride din India, Arabia și Africa și sunt culese de triburile nomade. 

Toate materiile prime sunt certificate și însoțite de Fișe tehnice de 

securitate și certificate de analiză. Bețișoarele noastre de tămâie 

sunt folosite pentru purificare și realiniere cu experiențele noastre 

primordiale și amintirile ancestrale anterioare. Sunt un instrument 

excelent pentru a depăși, deși pentru o perioadă scurtă de timp, 

bariera spațio-temporală. Tămâia a fost întotdeauna folosită pentru 

rugăciune, yoga, meditație, purificare și ritualuri religioase de 

orice fel și în orice loc. Un bețișor de tămâie este un instrument 

care ne ajută să ne conectăm la Sinele nostru, la divinitatea 

noastră, ca un gând către cei dragi și este o ofrandă adusă lui 

Dumnezeu. Un bețișor de tămâie este o parte integrantă a 

experienței noastre și, prin urmare, trebuie să fie absolut pur. 

Utilizare și considerente: 

Rolul bețișoarelor din gama Comorilor lui Marco Polo este diferit 
de cel al altor bețișoare aromatice. Cea mai mare parte a 
bețișoarelor vândute astăzi este concepută pentru a parfuma 
mediul înconjurător și astfel este fabricată cu puțină atenție 
asupra efectelor pe care le au ingredientele asupra sănătății. 
Tămâia din gama Comorilor lui Marco Polo, cu toate acestea, este 
făcută cu atenție asupra efectelor benefice pe care le au 
ingredientele naturale asupra corpului, minții și spiritului. 

Tămâia din gama Comorilor lui Marco Polo este produsă exclusiv 
din rășini 100% pure și din lemn prețios fără a folosi parfumuri 
chimice sau pe bază de petrol. Acesta este motivul pentru care 
agenția eminentă de certificare Ecocert France a certificat 
produsul, autorizând ca emblema să apară pe ambalaj. 

În prezent, există două tipuri generale de tămâie pe piață: una 

pentru a parfuma mediul înconjurător, și alta produsă pe baza 

unei formule complet naturale 

care conferă aromă mediului și, în plus, folosește proprietățile 

curative ale rășinilor și lemnului utilizate în producția sa. Aceasta 

este tămâia pe care mulți oameni o doreau, dar nu au reușit 

niciodată să o aibă din cauza utilizării pe scară largă a 

substanțelor chimice. Comorile lui Marco Polo vă oferă această 

tămâie și o altă modalitate de a o folosi. 

Am selectat rășinile și lemnul pentru tămâie prin examinarea 

caracteristicilor ingredientelor din farmacopeea europeană 

oficială. Mulțumită ingredientelor naturale, acest tip de tămâie 

își face efectele chiar și atunci când utilizatorul nu percepe 

componentele individuale. Există rășini precum Strictum de 

Canariu, Benzoină sau unele soiuri de Oliban care nu au o aromă 

semnificativă, dar își continuă efectele în aer și în noi. Alte 

amestecuri, compuse din lemn sau rășini precum Palo Santo, 

Storacele negre sau scorțișoară, sunt mult mai aromatice. În 

lumea naturală, eficacitatea unei substanțe nu este legată de 

faptul dacă este sau nu inerent aromatică. 

Nu vedem cuvântul rostit, dar îl auzim; nu vedem energia, dar o 

simțim și vedem efectele pe care ea le produce; universul deține 

toate sunetele care au fost produse vreodată, chiar dacă nu 

reușim să percepem majoritatea acestora. Tămâia noastră 

funcționează în același mod. Nu ne străduim să creăm parfumuri 

pentru mediu, ci să transformăm cele mai bune materii prime 

într-un produs care să fie utilizat în scopuri holistice. Parfumul 

primului bețișor de tămâie poate să nu fie ceea ce vă așteptați, 

dar cu puțină credință și timp simțul olfactiv devine rafinat și 

poate aprecia mai bine aromele. Acest tip de tămâie a fost creat 

pentru a nu arăta, ci pentru A FI; nu pentru a uimi, ci pentru a 

lăsa utilizatorul uimit. Formulele noastre ajută la purificare, 

concentrare, sistemul nervos, rugăciune și introspecție. 
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Cod. MP002  

COMORILE LUI MARCO POLO 

Cod. MP001 

 

”Comorile lui Marco Polo” este o linie de bețișoare aromate 

naturale, realizată manual, certificată de ECOCERT. Principalele 

ingrediente ale pastei noastre provin din jungla indiană, în timp ce 

rășinile provin din teritoriile deșertice și aride din India, Arabia și 

Africa și sunt culese de triburile nomade. Toate materiile prime sunt 

certificate și însoțite de Fișe tehnice de securitate a materialelor și 

certificate de analiză. Bețișoarele noastre de tămâie sunt folosite 

pentru purificare și realiniere cu experiențele noastre primordiale și 

amintirile ancestrale din trecut. Sunt un instrument excelent pentru 

depășirea, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, a barierei 

spațio-temporale. Tămâia a fost întotdeauna folosită pentru 

rugăciune, yoga, meditație, purificare și ritualuri religioase de orice 

fel și în orice loc. 

Un bețișor de tămâie este un instrument care ne ajută să ne 

conectăm la sinele nostru, la divinitatea noastră, ca un gând către 

cei dragi și reprezintă o ofrandă adusă lui Dumnezeu. Un bețișor de 

tămâie este o parte integrantă a experienței noastre și, prin urmare, 

trebuie să fie absolut pur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              Smirnă din Siam 
Styrax Benzoin 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP801 

Styrax Negru 
Liquidambar Orientalis 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP815 
Origini: Styrax benzoin este un 

arborede mari dimensiuni (cu o 

înălțime de până la 20 de metri) care 

creștr doar în Asia tropicală. 

Formă: Rășină roșiatică care se 

întărește în contact cu aerul și 

soarele. 

Folosire: în Orient, de mii dr ani, se 

consideră că fumul rezultat din 

arderea Gumei de Benzoină 

îndepărtează de pe lângă casă orice 

pericole și este folosit și ca talisman 

norocos. 

În China, a fost utilizată timp de mii 

de ani în scopuri medicinale (digestiv, 

antiseptic, etc). Stimulează 

senzualitatea și are un efect de 

înseninare/liniștire. 

Origine: O plantă cu o tulpină înaltă care 
crește în pădurile anatolice impenetrabile din 
zona Marmaris, Turcia și din America de Sud. 

Forma: Chiar și astăzi, producția se 
realizează conform procedurilor originale: 
Planta produce un ser rășinos dens. Aceasta 
este amestecat cu scoarța trunchiului 
(anterior mărunțită); amestecul este apoi 
îngropat pentru câteva luni. Macerarea 
produce culoarea neagră. 

Utilizări: avand o ambră inconfundabilă și o 
aromă dulce; este folosit de milenii pentru 
proprietățile sale optimiste și salvatoare
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Expo Plexy 7pcs Expo Plexy 14pcs 



 

 

 

     Scorțișoară 
Cinnamomum Zeylanicum 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP802 

Dammar 
Canarium Strictum 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP803 

 

Origine: Sri Lanka  

Formă: Scoarță 

Utilizări: Scorțișoara deține multe proprietăți 

terapeutice, care erau cunoscute din Egiptul 

antic, inclusiv proprietățile antibacteriene, 

antiseptice, stimulente și proprietăți 

digestive. Scorțișoara stimulează sistemul 

imunitar. În medicina ayurvedică și în 

medicina tradițională chineză este folosită 

pentru tulburări legate de frig, deoarece are 

un efect de încălzire. În Roma antică, 

scorțișoara a fost prezentată de romani ca un 

condiment afrodisiac. Scorțișoara este foarte 

aromatică și are efect stimulativ. 

 

Origine: India, un copac care crește până la 

40 de metri înălțime, la altitudini mari. 

Formă: Rășină 

Utilizări: În limba malayă, termenul Dammar 

înseamnă "lumină". Utilizarea acestei rășini 

are puterea de a ilumina și de a lumina 

colțurile întunecate ale sufletului; util pentru 

combaterea tristetii, melancoliei si depresiei. 

Calmant.

 
 
 
 
 
 

 

Halmaddi 
Machilus Macrantha 

10 Bețișoare (20gr) 

Cod. MP805 

Oliban din Arabia 
Boswellia Carterî Arabia 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP809 

Origine: Machilus Macrantha este un copac care 
creste in padurea Karnataka, din sudul Indiei. 
Este cunoscut drept Arborele Raiului de către 
triburile indigene. 

Formă: scoarță și rășină 

Utilizări: Miros foarte delicat și plăcut. 

Origine: de la cele mai vechi porturi ale Mării 

Roșii. Aroma ademenitoare și inconfundabilă 

se datorează selecției stricte din plantațiile 

Boswellia Carterî din care este extrasă. 

Formă: Rășină naturală, mase solide brune 

asemănătoare zahărului. 

Utilizări: folosite timp de milenii în ritualurile 

de purificare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Oliban din Etiopia 
Boswellia Rivae 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP810 

Oliban din India 
Boswellia Carterî India 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP807 

 
Origine: zonele deșertice din sudul Etiopiei 
(în apropierea regiunii care a văzut zorii lui 
Homo sapiens). 
Forma: Rășină naturală, mase solide brune 
asemănătoare zahărului. 
Utilizări: folosite timp de milenii în 
ritualurile de purificare.  
 
 
 

Origine: India 

Forma: Rășină naturală, mase solide brune asemănătoare 
zahărului. 

Utilizări: Folosit de milenii, pentru ritualurile de purificare 
 
 
 
 

 38



 

 

 

 

 
 

 Oliban din Migiurtino 
Boswellia Frereana 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP811 

Palo Santo 
Burserea Graveolens 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP814 

 
Origine: A fost întotdeauna cunoscută pentru 
abilitatea sa surprinzătoare de a se dezvolta 
pe pereți abrupți; această plantă se găsește 
de obicei pe platourile ușor înclinate la 
granița dintre Etiopia și Somalia. 

Formă: fulgi de lemn îmbibați cu rășină. 

Utilizări: folosit timp de milenii în ritualurile 
de purificare. 

Origin: Ecuador 

Formă: Lemn 

Utilizări: Acest copac a fost folosit din 

timpuri străvechi, inclusiv de către Incași, 

ca un remediu pentru purificarea spirituală 

și pentru a curăța spațiile de energie 

negativă. Respinge țânțarii și 

muștele. Este leac împotriva anxietății și 

depresiei. Armonizează corpul, mintea și 

spiritul și ajută restabilirea echilibrului 

interior. Din acest motiv se numește 

"mirosul sufletului”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Smirnă Roșu 
Commiphora Myrrha 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP812 

Santal 
Santalum Album 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP816 

 
Origine: Un arbust care ajunge la zece 

metri inaltime si creste exclusiv in Africa de 

Est si în peninsula Arabica. 

Formă: Mirosul este o oleorăsină naturală și 

se solidifică la contactul cu aerul și lumina 

soarelui. 

Utilizări: De secole, acesta a fost folosit ca 

un remediu antiinflamator și de vindecare. 

În conformitate cu medicina ayurvedică 

veche, această rășină aduce pace 

interioară, întinerește și revitalizează 

mintea, purifică aura și îndepărtează 

factorii distractori în timpul meditației și 

rugăciunii. 

 

Origine: Mysore, India 

Form: Lemn 
Utilizări: Lemnul de santal are o 

semnificație spirituală profundă. 

Culturile antice din India cred că spatiile 

care au fost infuzate cu lemn de santal 

sunt întotdeauna protejate de forțele 

răului. 

Recunoscut de mult timp pentru 

proprietățile antidepresive și 

afrodiziace, lemnul de santal este cel 

mai bine cunoscut pentru a aduce pace 

sufletului. 

 
 
 

 
 
 

Trei Regi 
10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP813 

 
Ingrediente: Santal, Oliban, 

Benzoină, Cinnamomum, 

Halmadhi, Smirnă Roșie, 

Kampuram, Black Storace. 

Formă: rășină - lemn - 

condimente.  

Utilizări: Toate utilizările. 
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BEȚIȘOARELE CU MIERE ALE LUI MARCO POLO 
 

Bețișoarele cu miere din linia Marco Polo sunt ultima noastra minune.  

Acestea sunt realizate folosind miere crudă din jungla Himalaiană, rășini, 
ierburi și uleiuri esențiale naturale. 

Ingrediente controlate de Ecocert Franța. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Antistres 
Ulei Esențial - Lemn - Rășini 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP820 

Balsamic 
Ulei Esențial - Lemn - Rășini 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP821 

 
 
 
 
 
 
 
                                            Lavandă 

Lavandula Angustifolia 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP822 

Lemon Grass 
Cymbopogon Flexuosus     

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP823 

 
 

 
 
 
 

                                      Orange Spices 
Portocală Dulce-Scorțișoară 

10 Bețișoare (20gr) –  

Cod. MP824 

 

Patchouli 
Pogostemon Cablin 

10 Bețișoare (20gr) - Cod. 
MP825 

 
 
 
 
 

 

Vanilie 
Vanilie - Cardamom 

10 Bețișoare (20gr)  

Cod. MP826 

 
 
 

 
 

 

Neem Citronella 
Neem - Lămâiță – Eucalipt 

 10 Bețișoare (20gr) - Cod. 

MP827 
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BEȚIȘOARE TRADIȚIONALE CU MIERE 
 

Aromele selectate sunt simbolul trecutului și prezentului, cu 

varietățile lor. Amestecurile antice compuse din zeci de ingrediente 

li se alătură noile amestecuri masala dintr-o singură floare, unice în 

felul lor. Această colecție de tămâie satisface orice nevoie 

mulțumită sortimentului de 21 de arome care 

variază de la dulce la floral, condimentat la balsamică, de la tămâie 

clasică până la tămâie vibrantă. Produse exclusiv cu materii prime 

naturale, acestea sunt vândute în pachetele noastre de marcă 

tradiționale, ambalate în saculeți ecologici sigilați. 

 
 

 

      

Migdale Dulci 

Cod. TI001 

 

Eucalipt 

Cod. TI013 

 

Smirnă 

Cod. TI019 

Real Ambar 

Cod. TI002 

 

Tămâie 

Cod. TI015 

 

Santal de 
Mysore 

Cod. TI020 

Benzoină 

Cod. TI004 

 

Kopal 

Cod. TI032 

 

Nag Champa 

Cod. TI021 

Cardamom 

Cod. TI007 

 

Lavandă 

Cod. TI016 

 

Neroli 

Cod. TI022 

Scorțișoară 

Cod. TI006 

 

Lemongrass 

Cod. TI033 

 

Palo Santo 

Cod. TI023 

Darshan 

Cod. TI010 

 

Millefiori 

Cod. TI014 

 

Patchouli 

Cod. TI024 

 

Ingrediente 
Ailanthus malabarica, Pudră de coajă 

de nucă de cocos, Pudră de santal, 

Pudră de Masala, Benzoină, Oliban, 

Borneol, Ierburi, Uleiuri esențiale, 

Arome Naturale, Rezinoide, Miere, 

Bambus. 

Conținut: 
10 Bețișoare - 20 gr. 

Dimensiune Bețișoare 
9 inci (23 cm) 

              Greutatea unui bețișor 
1 gr 

Timp de ardere 
60-80 minute 

 

 

Trandafir 

Cod. TI026 

 

 

Sai 

Cod. TI027 

 

 

Santal 

Cod. TI028 

 

 

Vanilie 

Cod. TI029 

 

 

Vetiver 

Cod. TI031 
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Shuddi (Purificare) - Patanjali vorbește despre "impurități" și 

importanța de a elimina sau de a reduce impuritățile și disconfortul 

care afectează corpul, mintea și spiritul pentru a permite lumina 

interioară a cunoașterii noastre să strălucească! 

 
Samadhi - Această etapă include nivelul superior al progresului 

spiritual, de la primul Samadhi la Uniunea cu cunoașterea 

primordială în căminul Creatorului. 

 
Dharma - Termenul Dharma derivă din rădăcina sanscrită dhr, care se 

traduce în engleză ca "oferind o bază" sau "fundația realității", 

"adevărul", "obligația morală", "corectitudinea". 

 
Shanti - cuvântul sanscrit Shanti, indică o stare de pace interioară 

absolută și imperturbabilitate senină, caracterizată prin absența 

unor valuri frenetice de gândire (vritti) generate de minte. 

OM (Ohm) - este mantra cea mai sacră în religia hindusă, este 

considerată sunetul primordial care a dat naștere creației. Conform 

cărților hinduse, mantra Aum este sinteza și esența fiecărei mantre, 

rugăciuni, ritual, text sacru, ființă cerească sau aspect Divin. 

 
Prana - termen sanscrit Prāāa, literalmente înseamnă respirație 

vitală sau energie cosmică. Conform filozofiei hinduse, toate ființele 

vii, prin respirație, creează un schimb între lumea exterioară și 

lumea interioară individuală. Prana inhalată este asimilată de chakre 

prin canalele de energie numite Nadi. 

 

 
Surya Namaskar (Salutul Soarelui) - Secvența exercițiilor Hatha Yoga 

care vizează atingerea și menținerea unei stări psiho-fizice optime. 

"Ține-ți fața spre soare și nu vei vedea umbra". 

 
 

       
 

Dharma Karma Lotus Mantra Mudra Natural Champa Oliban 
Cod. Y1001 Cod. Y1003 Cod. Y1004 Cod. Y1005 Cod. Y1006 Cod. Y1007 Cod. Y1007 

 

 

 

Om Pace și Iubire Prana Santal Shanti    Condimente Surya Namaskar 
Cod. Y1009 Cod. Y1010 Cod. Y1011 Cod. Y1012 
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Cod. Y1013 Cod. Y1014 Cod. Y1015 

Dimensiuni bețișoare: 9 inci (23 
cm) 
Conținut: 10 Bețișoare - 20 gr. 
Greutate-bețișor: 2 gr 
Timp de ardere: 

60-80 minute 

Cod. EX002 BEȚIȘOARE - YOGA 

Ingrediente 
Ailanthus malabarica, Pudră de coajă 

de nucă de cocos, Pudră de Santal, 

Pudră de Masala, Benzoină, Oliban, 

Borneol, Ierburi, uleiuri esențiale, 

Arome naturale, Reinoide, Miere, 

Bambus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această linie a fost creată cu scopul de a oferi cea mai bună calitate 

a tămâiei, în special pentru medii în care se desfășoară diferite 

tratamente, meditații și inițiere Reiki. 

Cele 7 caracteristici diferite de aromaterapie cu parfumuri naturale 

au armonizări specifice. 

 
Koo myo este "focul iluminator". Koo este o expansiune ușoară a 

chakrei coroanei și myo este clarviziune. Koo Myo înseamnă Buddha 

Iluminat. Arderea acestei tămâi va ajuta la calmarea minții, 

eliberându-te de gândurile și temerile obsesive și va insufla claritate, 

intuiție și creativitate. 

 
Sho-den se referă la "prima învățătură" și la legăturile cu lumea 

fizică. Arderea acestei tămâi ne ajută să ne concentrăm asupra vieții 

noastre fizice și aduce un sentiment mai larg de conștiință de sine. 

 
Oku-den se referă la "a doua învățătură" și ne ajută să ne 

concentrăm asupra a ceea ce se numește cunoaștere mai profundă. 

Se bazează pe înțelegerea faptului că ceea ce oferi se întoarce 

înzecit. 

Shin pin-den se referă la "învățătura misterioasă". Activează al 

treilea nivel și ne permite să ne conectăm la dimensiunea spirituală 

și la conștiința cosmică. 

 
Gassho se referă la meditația practicată înainte de tratamentele de 

vindecare Reiki pentru a ajuta la conectare. Gassho înseamnă două 

mâini care se împreunează în rugăciune. Ardeți această tămâie 

pentru a îmbunătăți meditația și pentru a vă aprofunda conexiunea 

cu Reiki. 

 
Reiji aceasta este îndrumarea spiritului, permițându-i să asculte 

propria voce interioară și dialogul. Utilizați această tămâie pentru a 

vă conecta cu vocea voastră interioară. 

 

Chiryo se referă la tratamentul propriu-zis. 

Arderea acestei tămâi va ajuta la apariția hotărârii în activitățile de 

zi cu zi, ajutându-ne să stabilim intenții pozitive în timp ce ne 

încredem în Divinitatea care stă la baza întregii creații. 

 

       
 

Shinping Den Sho Den Oku Den Gassho Reiji Chiryo Koo Myo 
Cod. RI002 Cod. RI003 Cod. RI004 Cod. RI005 Cod. RI006 Cod. RI007 Cod. RI008 
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Dimensiuni bețișoare: 9 inci (23 
cm) 

Conținut: 10 Bețișoare - 20 gr. 
Greutate-bețișor: 2 gr 
Timp de ardere: 
60-80 minute 

 

Cod. RI001 BEȚIȘOARE - REIKI 

Ingrediente 
Ailanthus malabarica, Pudră de coajă 

de nucă de cocos, Pudră de Santal, 

Pudră de Masala, Benzoină, Oliban, 

Borneol, Ierburi, uleiuri esențiale, 

Arome naturale, Reinoide, Miere, 

Bambus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chamuel - Este cunoscut și ca arhanghelul iubirii și păcii. Lucrează 

pe chakra inimii noastre, pe vindecare și ne ajută în relațiile noastre 

cu cei dragi, pornind de la noi înșine. El ne învață să apreciem viața, 

să găsim ceea ce este mai bun pentru noi, calea cea bună, în fiecare 

domeniu: locul de muncă cel mai potrivit, colaboratorii compatibili 

cu noi, darul potrivit, ne învață să sădim pacea în inima noastră 

pentru a ne simți lucizi, încrezători și capabili să aleagem ce să 

permitem în viața noastră. 

 
Gabriel - Este Arhanghelul învierii, transformării, nașterii care 

urmează după fiecare moarte și al comunicării. El îi susține pe cei 

care lucrează în domeniul comunicării și creației, cum ar fi scriitori, 

jurnaliști, pictori și toți cei care difuzează mesajul lor în întreaga 

lume prin talentul lor. Ajută la fiecare naștere, va fi util să-l 

invocăm atunci când începem un nou proiect. Mai mult, el ajută 

femeile în timpul sarcinii și nașterii, copiii în primii ani de viață și 

părinții în sarcina lor uimitoare și complicată. 

 

Haniel - Energia sa este extrem de feminină și strâns legată de cea a 

Lunii. El ne poate ajuta să fim un exemplu de har și eleganță în toate 

acele ocazii în care ne dorim să reușim, cum ar fi un interviu de 

angajare, o prezentare sau un spectacol, prima întâlnire ... El ne 

ajută să găsim adevărata noastră pasiune față de partenerul nostru, 

dar și în ceea ce privește slujba noastră, interesele noastre, pentru a 

re-descoperi sensibilitatea noastră adevărată, astfel încât tot ce 

aparține vieții noastre să reflecte cu fidelitate ceea ce suntem. 
 

Metatron - în Împărăția Arhanghelilor, este un scriitor și scrib divin, 

care ține cronica a tot ce s-a întâmplat, se întâmplă și se va 

întâmpla pe Pământ în arhivele Akashice, al căror creator și păzitor 

este. Putem cere ajutorul lui atunci când trebuie să ajutăm 

adolescenții să facă față problemelor tipice ale vârstei lor. O parte 

din lucrarea lui Metatron se referă la geometria sacră: recurgerea la 

Una dintre formele geometrice pe care le folosește în mod obișnuit,     
"cubul lui Metatron", el este capabil să ne purifice chakrele și 
corpurile subtile și să ne sporească abilitățile de concentrare. 

 
Mihail - Conform tradiției, Mihail ne oferă ajutor, sprijin și curaj 

pentru a face față schimbărilor în noi înșine. De fapt, Mihail ne poate 

ajuta să eliminăm literalmente orice teamă sau blocaj care apare 

între noi și dorințele reale ale sufletului nostru. Suntem în raza lui de 

acțiune cu privire la orice tip de protecție de care avem nevoie. Fie 

că este vorba de protecția fizică, fie că este vorba de protecția 

spirituală sau emoțională, putem pur și simplu să-l invocăm imediat 

ce simțim cea mai mică frică și el va fi gata să ne apere cu scutul său 

de pace și sabia sa înflăcărată. 

 
Rafael - este arhanghelul care vindecă și păstrează Pământul și pe fii 

săi sănătoși. El îi ajută cu cea mai mare plăcere pe toți aceia care se 

ocupă de vindecarea tradițională și alternativă și pe toți cei care 

depun eforturi pentru vindecarea planetei. Rafael ne poate ajuta să 

ne vindecăm nu numai rănile fizice, ci și cele psihologice și 

emoționale cauzate de traume și experiențe dureroase trăite în 

tinerețe sau în copilărie, ceea ce ne poate bloca uneori în diferite 

sfere ale vieții noastre, inclusiv în cea spirituală. 

 
Uriel - Arhanghel caracterizat printr-o energie cu siguranță 

bărbătească și autoritară. El ne ajută să ne aducem lumină în 

călătoria noastră, în cea mai complexă situație, de asemenea, atunci 

când suntem descurajați sau disperați. Atunci când inima noastră 

decide în cele din urmă să ceară ajutor, Uriel zboară în ajutorul 

nostru și ne aduce alinare. Uriel ne poate ajuta, de asemenea, să 

înțelegem concepte complexe și să le exprimăm în cel mai bun fel, o 

calitate care poate fi extrem de utilă în timpul examenelor de orice 

tip, deoarece sentimentul de pregătire atenuează stresul care este 

adesea prezent în timpul testelor. 

 

       
 

Chamuel Gabriel Haniel Metatron Michael Raphael Uriel 

Cod. AI001 Cod. AI003 Cod. AI004 Cod. AI005 
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Cod. AI006 Cod. AI007 Cod. AI008 

Dimensiuni bețișoare: 9 inci  
(23 cm) 
Conținut: 10 Bețișoare - 20 gr. 
Greutate-bețișor: 2 gr 
Timp de ardere: 
60-80 minute 

 

Cod. AI002 
BEȚIȘOARELE ÎNGERILOR 

Ingrediente 
Ailanthus malabarica, Pudră de coajă 

de nucă de cocos, Pudră de Santal, 

Pudră de Masala, Benzoină, Oliban, 

Borneol, Ierburi, uleiuri esențiale, 

Arome naturale, Reinoide, Miere, 

Bambus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zânele zboară între realitatea umană și cea din altă lume ca energie 

vibrantă. Această energie se poate manifesta în forme și moduri 

diferite. Zânele apreciază aromele și culorile ca o modalitate de a fi 

recunoscute de oameni. Aceste bețișoare, create din cele mai pure 

materii prime și făcute cu uleiuri esențiale naturale, captează 

esența acestor ființe blânde ... și le stârnesc curiozitatea, ispitindu-

le să intre în lumea noastră. 

Zâna Dorințelor - Această zână colectează dorințele oamenilor în 

cutii prețioase până la momentul potrivit. 

Zâna Conștientizării - Această zână are darul să te aducă din 

întuneric la lumină, distruge toate formele vechi, îmbrățișând idei 

noi. 

Zâna creativității - Ea este păstrătoarea artelor - dansului, muzicii, 

picturii și a tuturor activităților artistice. Zâna creativității ne 

sprijină pe toți să ne descoperim talentele. Creativitatea este 

răsplata pentru cei care pot vedea dincolo de ceea ce pare a fi, iar 

pentru cei care nu pot, ea le va aduce o inspirație mai mare. 

Zâna Luminii - Are darul de a vă conduce din întuneric în lumină. 

Când grijile nu vă lasă să dormiți sau când trebuie să decideți ce este 

mai bine să faceți, cum să acționați, chemați această zână. Dar 

țineți minte, ea vă va răspunde numai dacă aveți nevoie de ea. 

Energia ei are puterea de a trezi potențialul adormit al tuturor 

ființelor umane. 

Zâna Gardian - Această zână are puterea de a proteja oamenii de 

pericol. Sabia sa magică nu taie prin carne, ci prin falsitate și 

ignoranță. Ea luptă împotriva răului și vă va ajuta în momentele de 

schimbare, când aveți cea mai multă nevoie de putere și curaj. 

Chemați-o în momente de criză sau când vă temeți de pericolul fizic. 

Zâna Adevărului - Această zână are darul de a dezvălui adevărul 

ascuns. Vă va ajuta să deosebiți adevărul de minciună, onestitatea 

de înșelăciune. Chemați-o pentru a vă proteja de duplicitate, 

capcane sau iluzii. Întoarceți-vă la ea atunci când inima vă este 

apăsată de alegeri sau când trebuie să știți calea cea mai bună de 

ales. 

Zâna fericirii - Această zână este înconjurată în permanență de o 

mulțime de fluturi colorați. Ea zboară prin lume, împrăștiind praful 

magic al aripilor ei pe oamenii de mai jos. Aveți încredere în ea când 

vremurile sunt grele și când simțiți că toată speranța pentru bucurie 

este pierdută. Cu razele ei magice, luminoase și dulci vă va aduce 

bucurie ochilor și zâmbete gândurilor. 

       
 

  Zâna 

Dorințelor 

Cod. FE007 

Zâna       
Conștientizării 

Cod. FE004 

Zâna      
Creativității 

Cod. FE005 

Zâna  
Luminii 

Cod. FE008 

Săpunul 
Zânelor 

Zâna 
Gardian 

Cod. FE010 

Zâna 
         Adevărului 

Cod. FE009 

Zâna  
           Fericirii 

Cod. FE006 

Sapunurile Zânelor pot fi folosite pentru baie sau duș pe tot corpul. Săpunurile vegetale sunt realizate manual, 

urmând tradiții antice. Procesul de fabricare la rece a săpunului produce glicerină naturală, care face săpunul 

cremos și emolient. Mulțumită plantelor medicinale, uleiurilor emoliente, uleiului de măsline (30%), uleiurilor de 

palmier și de nucă de cocos, aceste săpunuri hrănesc și hidratează pielea. Săpunurile zânelor sunt bogate în 

uleiuri esențiale naturale bogate în proprietăți de reechilibrare. 
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Dimensiuni bețișoare: 9 inci  
(23 cm) 
Conținut: 10 Bețișoare - 20 gr. 
Greutate-bețișor: 2 gr 
Timp de ardere: 
60-80 minute 

Cod. FE001 
BEȚIȘOARELE ZÂNELOR 

Ingrediente 
Ailanthus malabarica, Pudră de coajă 

de nucă de cocos, Pudră de Santal, 

Pudră de Masala, Benzoină, Oliban, 

Borneol, Ierburi, uleiuri esențiale, 

Arome naturale, Reinoide, Miere, 

Bambus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Călătorind de-a lungul Drumului Tămâii, importăm rășini și lemne 

prețioase direct din țările lor de origine. 

 

 

Smirnă din Siam 

Styrax Benzoin 

50 gr - Cod. RE001 

1Kg - Cod. RE024 

Santal de Mysore 

Santalum Album 

25 gr - Cod. RE004 

1Kg - Cod. RE024 

Dammar 

Canarium Strictum 

50 gr - Cod. RE015 

1Kg - Cod. RE018 

          Oliban din Etiopia 

Boswellia Rivae 

50 gr - Cod. RE009 

1Kg - Cod. RE020 

 
 

 

    
 

Oliban din 
Arabia 

Boswellia Carteri 

50 gr - Cod. RE015 

1Kg - Cod. RE017 

Oliban din Congo 

Boswellia 

50 gr - Cod. RE030 

1Kg - Cod. RE031 

Smirnă Roșie 

Commiphora Mirrha 

50 gr - Cod. RE005 

1Kg - Cod. RE022 

Styrax Negru 

Black Styrax 

50 gr - Cod. RE008 

1Kg - Cod. RE019 

 

 

    
 

Palo Santo 

Bursera Graveolens 

15 gr - Cod. RE007 

1Kg - Cod. RE027 

Arzător 

ceramic de 

rășini 

Diameter: 8 cm 

Cod. BR001 

Arzător 

emailat de 

rășini 

Diameter: 12 cm 

Cod. BR002 

Cărbuni 

Golden Temple 

Cod. CA040 
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RĂȘINI SI LEMNE PREȚIOASE VRAC 



 

 

          Suporturi pentru bețișoare realizate manual din teracotă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Suport pentru 

Bețișoare 

Ganesha Mare 

Diametru: 13 cm 

Cod. PO030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diametru: 9 cm - h: 7 cm 

Cod. PO033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suport pentru 

Bețișoare 

Ganesha 

Cristelniță 

 Diametru: 12 cm 

Cod. PO031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suport pentru 

Bețișoare Ganesha 

Mediu 

Diametru: 10 cm 

Cod. PO034 

Suport pentru 

Bețișoare Ganesha 

Crea 

h: 10 cm 

Cod. PO032 

 

Suport pentru 

Bețișoare Ganesha 

Frunză 

Diametru: 14 cm x 9 cm 

Cod. PO036 

 

 

Suport pentru 
Bețișoare Ganesha 

Mic 

Diametru: 7 cm 

Cod. PO035 

 

  
 Suport pentru 

Bețișoare 

Emailat 

Diametru: 11 cm 

Cod. PO038 

Suport pentru 

Bețișoare Fiore 

D’Oriente 

Diametru: 10 cm 

Cod. PO008 

 
 
 

Diametru: 7,5 cm - h: 4cm 

Cod. PO009 
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Suport pentru 

Bețișoare 

Gondola 

Lungime: 25 cm 

Cod. PO007 

Suport pentru Bețișoare Vază 

 
 
 
 
 
 

 
 

Suport pentru 

Bețișoare Lotus în 

Piatră 

 



 

BOLURI MUZICALE TIBETANE 
 

Boluri Tibetane muzicale de înaltă calitate fabricate integral 

manual utilizând aceleași materiale și tehnici ca acum 1000 de 

ani. Fabricate dintr-un aliaj de 7 metale care reprezintă 

planetele în concepția antică și în cea modernă a sistemului solar 

emit o mare varietate de sunete armonice care interacționează 

cu sferele psiho-fizice ale sistemului nostru bioenergetic. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

AUR 

- 

SOARE 

ARGINT 

-   

LUNĂ 

MERCUR 

-     

MERCUR 

CUPRU 

-   

VENUS 

FIER 

-  

MARTE 

        COSITOR 

- 

JUPITER 

PLUMB 

-    

SATURN 

 
 

Bol gr. 150 - Cod. CT005 

Bol gr. 200 - Cod. CT006 

Bol gr. 300 - Cod. CT009 

Bol gr. 400 - Cod. CT010 

Bol gr. 500 - Cod. CT011 

Bol gr. 700 - Cod. CT008 

Bol gr. 800 - Cod. CT004 

Bol gr. 900 - Cod. CT003 

Bol gr. 1000 - Cod. CT001 

Bol gr. 1200 - Cod. CT002 

 

Puteți comanda orice mărime. 

 
 

COLIERE VIBRAȚIONALE 
 

Rudraksha 

Semințe - 108pz 

7mm Cod. AC004 

Rudraksha 

Semințe și Cristale - 108pz 

7mm Cod. AC003 

Rudraksha 

Cristale - 108pz 

7mm Cod. AC002 
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SARE DE HIMALAYA 
 

Având în vedere procesul de uscare lentă a mării preistorice, 

sarea minerală a fost formată sub suprafața pământului și s-au 

dezvoltat structuri de cristal, care îi conferă aspectul și formele 

sale tipice. Culoarea sa derivă din depozitele de substanțe 

naturale precum fierul (roșu) și manganul (galben). Lămpile cu 

cristale de sare se adaptează la ionizarea negativă a aerului 

dintr-un mediu închis, deoarece acestea creează o atmosferă 

plină de ioni negativi, care compensează poluarea 

cauzată de ionii pozitivi produsi de dispozitivele electrice, fumul 

de tutun sau ventilația slabă. Astfel, se creează un mediu sănătos 

și relaxant, caracterizat prin aer comparabil cu aerul marin. 

Inhalarea acestor săruri activează substanțe minerale în corpul 

nostru și purifică plămânii și bronhiile. Mai mult, favorizează 

circulația sângelui și metabolismul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sare Fină 

Granulată - 1000 gr 

Cod. SH004 

Sare Aspră 
Granulată - 1000 gr 

Cod. SH002 

Sare în Pietre 

1000 gr 

Cod. SH003 
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Lampă din Sare 

2-3 Kg 

Include baza din lemn, 
suportul pentru lampă și 

cablul pentru lampă. 

Cod. SH007 

 

Lampă din Sare 

4-6 Kg 

Include baza din lemn, 
suportul pentru lampă și 

cablul pentru lampă. 

Cod. SH008 

 

               Lampă Mare din Sare 

Include baza din lemn, 
suportul pentru lampă și 

cablul pentru lampă. 

10-14 Kg - Cod. SH014 

14-18 Kg - Cod. SH001 

32-40 Kg - Cod. SH013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampă din Sare USB 

2-3 Kg 

Include baza din lemn, 
întrerupător cu conector USC și 

lampă LED. 

Cod. SH010 

Lampă Aroma 

1 Kg aprox. 

Include farfuria metalică 
pentru ardere. 

Cod. SH005 

Suport pentru 

Lumânare Cilindric 

Diametru 12 cm - 500 gr 

Suport pentru 
lumânare cu 
interior gol. 

Cod. SH020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suport pentru Lumânare în 
formă de Stea Diametru 12 

cm - 500 gr 

Suport pentru 
lumânare cu 
interior gol. 

Cod. SH016 

          Suport pentru lumânare 

Diametru 12 cm - 500 gr 

Suport pentru lumânare cu 
interior gol. Realizat manual. 

Cod. SH011 

Suport pentru lumânare rotund 

Diametru 12 cm - 500 gr 

Suport pentru 
lumânare cu 
interior gol. 

Cod. SH015 
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Fiore D'Oriente, împreună cu companiile indiene afiliate Organic 

India și Bio Spice India, este un lider mondial în promovarea 

alimentelor organice și a produselor sănătoase și depune eforturi 

în susținerea cultivării ecologice, a recoltării spontane și a 

activității de artizanat a triburilor indiene. Cele mai importante 

surse de aprovizionare ale noastre sunt situate în statul 

necontaminat Sikkim, în Himalaya de Est și în unele zone izolate 

din centrul Indiei. Angajamentul nostru este de a oferi cea mai 

înaltă calitate produselor certificate organice disponibile în 

prezent pe piață.                                                                                                               



 

100% Organic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN SPEZIA 
 

Gran Spezia este rezultatul experienței noastre de treizeci de ani 

în cercetarea celor mai bune plante organice cu un conținut 

ridicat de principii active. Turmericul nostru excelent provine din 

statul necontaminat Sikkim, din Himalaya de Est. Conținutul de 

Turmeric variază de la 5 la 5,8%. Ghimbirul nostru prețios provine 

de asemenea din Sikkim: procentul de Gingerol variază de la 1,8 

la 2%.Ashwagandha noastră magică (Withania Somnifera) provine 

din centrul Indiei, din culturi organice certificate. 

Principiul său activ este de 2%. Moringa pulbere provine din 

centrul Indiei. Frunzele acestui copac ”miraculos”, bogat în 

numeroase vitamine și minerale, sunt ideale pentru a echilibra 

nevoile noastre nutriționale. Amestecul nostru de Turmeric, 

Ghimbir și Piper constă în: 70% Turmeric, 27% Ghimbir și 3% Piper 

negru indian. Toate pulberile noastre sunt de înaltă calitate și 

certificate organic. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ashwaganda 

100 gr - Cod. HS001 

1 Kg - Cod. HS101 

Denumire în 

Latină  

Withania Somnifera 

Origine 

Centrul Indiei 

Certificare 

Organic 

Turmeric 

100 gr - Cod. HS003 

1 Kg - Cod. HS103 

Denumire în 

Latină  

Turmeric Longa 

Origine 

Sikkim - India 

Certificare 

Organic 

Turmeric - Ghimbir - Piper 

100 gr - Cod. HS005 

1 Kg - Cod. HS105 

       Denumire în Latină  

Turmeric Longa (70%) 

Zingiber Officinale (23%) 

Piper Nigrum (7%) 

Origine 

Sikkim - India 

Certificare 

                Organic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curry 

100 gr - Cod. HS006 

1 Kg - Cod. HS106 

Denumire în Latină  

Cuminum Cyminum* - Gingiber Officinale* 

Curcuma Longa* - Capsicum Annuam* 

Coriandrum Sativum* - Brassica Nigra* 

Garam Masala* - Allium Sativum* - Salt. 

Origine 

India 

Certificare 

Organic 

Moringa 

100 gr - Cod. HS002 

1 Kg - Cod. HS102 

         Denumire în Latină  

Moringa Oleifera 

Origine 

Centrul Indiei 

Certificare 

Organic 

Ghimbir 

100 gr - Cod. HS004 

1 Kg - Cod. HS104 

           Denumire în Latină  

Zingiber Officinale 

Origine 

Sikkim - India 

Certificare 

Organic 
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100% Organic 

 

 

 
De ce este Tulsi capabil să ofere atât de multe beneficii? 

Compoziția chimică a Tulsi este foarte complexă. Tulsi conține 

sute de ingrediente benefice pentru organism, bine cunoscute în 

farmacopeea internațională, care funcționează în sinergie unul cu 

celălalt, cu proprietăți antioxidante, anti-bacteriene, antivirale, 

imunostimulante și anti-stres excelente; toate aceste efecte 

sporesc apararea naturală împotriva germenilor și tulburărilor de 

diverse naturi. 

 
 
 
 

 
Tulsi Original 

100 gr - Cod. TF100 

250 gr - Cod. TF250 

500 gr - Cod. TF500 
 

 

Nume: Tulsi, Busuioc Sfânt (Ocimun sanctum) sau Tulasi, din 

sanscrită "Medicina mamă". 

Locul de origine: India de Nord. 

Din cele peste 100 de specii de busuioc, trei sunt cele mai 

comune și importante: Rama Tulsi (Ocimun sanctum) cu frunze 

verzi, Krishna Tulsi (Ocimun sanctum) cu frunze verde-violet și 

Vana Tulsi (Ocimun gratissimum) cu frunze verzi parfumate. 

Plantele noastre sunt exclusiv organice, urmărim întregul lanț de 

producție, de la banca de semințe până la ambalarea lui Tulsi în 

ambalaje sigilate termic, pentru a-l proteja de orice contaminare 

și vi-l aducem, așa cum a fost recoltat. 

Vechea rețetă Vedică "originală" constă în amestecarea celor trei 

soiuri Tulsi în cantități egale. 

 

Care sunt beneficiile pentru sănătate ale Tulsi? 

Cercetările științifice recente confirmă ceea ce medicina 

Ayurvedică tradițională deja știa, și anume faptul că Tulsi, 

extrem de bogat în antioxidanți și elemente nutriționale, poate 

să reducă stresul, să atenueze procesele inflamatorii, să 

controleze nivelul colesterolului din plasmă, să elimine toxinele și 

să favorizeze procesele depurative, să protejeze împotriva 

radiațiilor, să prevină ulcerul gastric, să reducă febra, să ajute 

digestia. Mai mult decât atât, Tulsi favorizează sănătatea și 

funcția corectă a inimii, a venelor, a ficatului și a plămânilor; 

este un remediu excelent pentru reglarea tensiunii arteriale și 

controlul zahărului din sânge. 

Care sunt beneficiile imediate și vizibile ale consumului Tulsi Fiore 

D'Oriente? 

Unele beneficii ale Tulsi sunt imediate, altele se observă treptat, 

după un consum regulat. O senzație de relaxare și energie va fi 

resimțită după consumul primelor câteva cești. 

Tulsi are multe efecte specifice în diferite sisteme ale corpului: 

în general, favorizează bunăstarea și ajută procesele naturale ale 

corpului în depășirea multor probleme. Beneficiile sunt adesea 

observate subtil, de exemplu, puteți constata pur și simplu că nu 

mai sunteți afectați de stres, gripă, răceală sau că nu obosiți la 

fel de ușor. Ca alte remedii pe bază de plante, aveți nevoie de 

cel puțin o săptămână pentru ca organismul să observe 

majoritatea beneficiilor. Mai mult decât atât, tulsi este cel mai 

eficient și plăcut remediu anti-stres la nivelul gurii, datorită 

gustului și mirosului său delicat. 

Amestecurile noastre tulsi s-au dovedit a fi benefice pentru toate 

vârstele. 

 
Tulsi conține cafeină?  

Tulsi în mod natural nu 

conține cafeină. 

 
Câte cești de Gran Tisana Tulsi sunt recomandate pe zi? Tulsi 

poate fi consumat liber în fiecare zi, de dimineață până seara. 

Una sau două cești de Tulsi pe zi sunt suficiente pentru a resimți 

beneficiile, totuși puteți crește cantitatea consumată pentru a 

spori eficacitatea produsului. 

 

Are Tulsi efecte secundare? 

Amestecurile noastre Tulsi nu au avut niciodată efecte 

secundare, ele contribuie la reducerea efectelor negative ale 

altor substanțe pe care le consumăm în fiecare zi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% Organic 

CEAI TULSI - AMBALAT 
 

ORGANIC INDIA este o companie fondată în 1997 și situată la 

poalele lanțului munților Himalaya, în statul Uttar Pradesh 

(India). Compania este compusă din 320 de angajați care 

operează pe 200 de hectare de terenuri ecologice. ORGANIC INDIA 

este certificată de majoritatea organismelor internaționale 

renumite în sectorul organic și respectă cele mai stricte standarde de 

igienă și de calitate a producției. 

ORGANIC INDIA oferă Tulsi vrac și Tulsi în pachete. 

 

   
 

                  Tulsi 

       Lămâie și Ghimbir 

Tulsi 

Original 

Tulsi 

                      Ceai Verde 
 

Filters 

Cod. TG007 

 

Sfuso 

Cod. TG100 

Cod. TO008 
 

Sfuso 

Cod. TT100 

 

Filters 

Cod. TT001 

 

SUPLIMENT DE FIBRE 

 
Coji organice de psyllium "Plantago ovata". Coaja de Psyllium 

conține fibre insolubile și solubile, capabile să absoarbă cantități 

mari de apă: aceasta înmoaie conținutul intestinal cu efect 

protector asupra mucoasei, facilitând evacuarea. Luat înainte de 

mese cu multă apă, cojile de Psyllium vă vor ajuta să vă simțiți 

plini, într-un mod "natural". 

 

 

Psyllium 

340 gr - Cod. PS340 

 
 
 
 
 

100% Organic 
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A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Filtre pentru infuzii 

25 Buc 

Cod. TE007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cană din 

Ceramică 

Emailată 

3 Piese 

Cod. TE004 

 
 

 
CCESORII 

Cană din Ceramică Albă 

3 Piese 

Cod. TE003 

 
 
 

 

 

 

Irigator Nazal 

Cod. AC014 

Curățător de 

limbă din Cupru 

Cod. AC021 
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CEAINICE 

Ceainic Mare din 

Ceramică Albă  
 

3 Piese  

Cod. TE001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Puteți comanda produsele 
noastre  în oricare dintre 

următoarele metode: 
 

1. Accesând website-ul nostru: 
www.purenature.ro 

 
2. Accesând pagina noastră de 

Facebook: 
www.facebook.com/uleiese
ntialorganic și trimițându-ne 
un mesaj în care să specificați 
produsele dorite, cantitatea și 
codul fiecăruia dintre acestea, 
împreună cu adresa de livrare și 
un număr de telefon pentru a 
putea confirma comanda și 
pentru a putea fi contactați de 
curier. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
3. La adresa de email: 

comenzi@purenature.ro și 

trimițându-ne un mesaj în care să 
specificați produsele dorite, 
cantitatea și codul fiecăruia dintre 
acestea, împreună cu adresa de 
livrare și un număr de telefon 
pentru a putea confirma comanda 
și pentru a putea fi contactați de 
curier. 

 
4. Apelând numărul de telefon 

0773.786715. 
 
 
În cazul în care doriți s deveniți 
distribuitor pentru produsele 
noastre vă rugăm să ne adresați 
un email la adresa 
contact@purenature.ro sau la 
numărul de telefon 
0773.786715. 

Cum puteți comanda 

http://www.facebook.com/uleiesentialorganic
http://www.facebook.com/uleiesentialorganic
http://www.facebook.com/uleiesentialorganic
http://www.facebook.com/uleiesentialorganic
mailto:comenzi@purenature.ro
mailto:comenzi@purenature.ro
mailto:contact@purenature.ro
mailto:contact@purenature.ro


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Vă mulțumim tuturor pentru încrederea acordată zi de zi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descoperiți Life Live 
Un proiect nou împărtășit cu cei interesați: cursuri de 

pregătire, gânduri, imagini, muzică, studii, interviuri și 

cercetări holistice, yoga și meditații. 

Împărtășiți-vă experiențele cu noi! 

www.fioredoriente.live 

 

 
 
 

                                      PURE NATURE THERAPY 
Str. N.D. Cocea Nr. 2 

Mun. Brașov, Jud. 

Brașov  

Tel: 0773.786715 

 
contact@purenature.ro

www.purenature.ro 

mailto:contact@purenature.
mailto:contact@purenature.
http://www.purenature.ro/
http://www.purenature.ro/

