ROLLERS (roll-on) Ook mogelijk als persoonlijke mix !
De rollers zijn makkelijk te gebruiken en ideaal om mee te nemen. De roller heeft als basis Jojoba olie gecombineerd met de unieke Helende Frequency, de natuurlijke essentiële olie.
AURA PROTECT / en rust Laurier, Citroen, Lavendel, Jeneverbes bes, Pinie, Rozemarijn
Bescherm jezelf tegen energieën en invloeden van buitenaf! Ook het weglekken van energie wordt tegen gegaan.
Breng de roll-on op de binnenkant van de polsen of op de rand van de schedel, in het kuiltje ( de medula). Je zult
ervaren dat je energie compacter aanvoelt en dan je rustiger wordt. Zeer effectief en fijn! Ook zeer geschikt voor
kinderen die hieperdepiep uit school komen, door TE open te staan voor de energieën van de klasgenootjes. Geef
deze mee, zo kunnen ze naar behoefte de roller aanbrengen op de polsen.
BREATH / frisse lucht - hoofdpijn Pepermunt, Japanse munt, Eucalyptus, Grove Den en Rozemarijn.
Een heerlijke verfrissende olie die door de menthol geur voor verschillende ongemakken kan worden gebruikt. Ben
je verkouden of heb je hoofdpijn rol de olie dan op je slapen. (let op dat het niet in je ogen komt!) Ook fijn is het om
de roller in je handen te rollen en hou vervolgens je handen voor je gezicht. Adem vervolgens diep in. De olie zal je
hoofd en luchtwegen verfrissen. Tip! Neem deze roller mee als je een lange auto rit gaat maken, dit verhoogt ook
alertheid en concentratie!
CLEAR 5 / keelchakra Benzoë, Bloedsinaasappel, Rozemarijn, Anijs, Chempaka en Dille
Speciaal geschikt voor problemen in het halsgebied die een uiting zijn zijn een onbalans van het keelchakra. De
Roll on is direct te gebruiken op het keelchakra, aan de voorkant maar ook aan de achterkant! Bij problemen zoals: “- Chronisch kikkertje in de keel, kuchen etc. - Gevoel van een dicht geknepen keel - Nekpijn - Stuwing in het
halsgebied, vaak zie je een kloppende keel/hals”.
Al deze klachten kunnen een oorsprong hebben aan een energetische disbalans van het keelchakra.
De roller geeft een heerlijk verfrissend en ruimtelijk gevoel in het halsgebied! Een aanrader!!!
CONFIDENCE / Zelfvertrouwen Den, Petitgrain, Vanille, Dille, Bergamot, Patchouli, Vetiver.
Vertrouwen of zelfvertrouwen wordt ondersteund door deze composities. Het maakt je sterker en je voelt je veilig.
Geschikt voor ieder die gebrek heeft aan zelfvertrouwen, tijdens momenten van prestatie of voor het dagelijkse
leven. Gebrek aan zelfvertrouwen kan je weghouden van je potentieel. Ontwikkel meer zelfvertrouwen en maak al
je dromen waar! Een super roller voor al die kinderen en volwassenen die zich onzeker voelen en zichzelf terug
trekken omdat ze een laag zelfbeeld hebben. Ook een prima TOOL om mee te geven als er toetsen moeten worden gemaakt.
EARTH / Aarde (1e chakra) Moeder aarde is hierin verwerkt
gronden en recht op bestaan De zeer gewaardeerde essence. Dit product kan op de voetzolen worden gerold
voor het optimale resultaat. Op de polsen geeft net zo veel effect en in de knieholtes is ook een zeer goede manier.
Een geweldig product voor kinderen die onrustig zijn en door slechte gronding zich moeilijk kunnen concentreren.
Door de Roll on bij zich te dragen en naar behoefte op de polsen te rollen zal het kind zich stukken prettiger gaan
voelen en zich beter kunnen concentreren tijdens schooltijd!
PLEXUS PROTECT / Zonnevlecht (3e chakra) (Jojoba olie, Vetiver, Lavendel, Geranium en Laurier)
Bij jezelf blijven en rust. Vooral bedoeld om de plexus solaris of te wel de zonnevlecht de sluiten. Door een te open
zonnevlecht kan er veel energie weglekken, waardoor je je vermoeid voelt. Maar ook kun je het gevoel krijgen dat
de wereld op je 'inbeukt'. Een fijne roller om te gebruiken bij rusteloos slapen en veel dromen en nachtmerries. Je
kunt dit product direct op de zonnevlecht aanbrengen. (bij de navel)
RELAX / hart (4e chakra) (Palmarosa, Lavendel, Roomse Kamille en Petitgrain)
haalt angst weg, ontspant, maakt geduldig en vriendelijk.
Heerlijk om te ontspannen en een kalm en ontspannen hartchakra te krijgen. Neemt angst weg en de aangename
geur laat je ontspannen en wegdromen. Je kunt het product aanbrengen op het hartchakra maar ook op de polsen.
Ook fijn: rol de roller in je handen en hou vervolgens je handen bij je gezicht. Diep inademen en genieten van deze
fijne geur. Tip: op reis een heerlijke verfrissing. Brengt geduld en maakt vriendelijk. Wat je uitzend krijg je terug!!

De rollers zijn makkelijk in gebruik. Gebruik de roller op de pols, achter in de nek of op de plaats van
de chakra. Ook is het mogelijk om een gepersonaliseerde roller te bestellen. De etherische olie die
voor u van toepassing is wordt dan samengesteld in één roller.
Voor online bestellen neem contact op via de website, tel. of e-mail info@jouwbalanscoach.nl
Alexandra Langeveld - Balans Coach -Therapeut -Healer - www.jouwbalanscoach.nl - T: +34 657 939 635

