
 הריון והורות הם חוויה נפלאה לכל אישה!
על ידי השימוש בשמנים אתריים ניתנת האפשרות להנות מרגעי הקסם ולנצור את הרגעים היקרים של הריון 

לידה והורות. השימוש בשמנים מנטרל את היסח הדעת הנגרם מקשיים פיזיים, רגשיים ופיזיולוגים.

הריון

שדיים 
)הרגעה(

הוסיפי 3-5 טיפות בכף שמן קוקוס מזוכך לעיסוי מקומילבנדר, גרניום

שדיים 
)כאב(

הוסיפי 3-5 טיפות בכף שמן  קוקוס מזוכך לעיסוי מקומיקמומיל רומני

תערובת למערכת העיכול עצירות
 ,)DIGESTIVE BLEND( 
לימון, מנטה, שומר

1-3 טיפות בכוס מים או בקפסולה לבליעה, או עיסוי 
מקומי עם שמן מדולל או נקי.

תוסף VITALITY,תערובת מחדשת דיכאון
 ,)INVIGORATING BLEND( כוחות

 )JOYFUL BLEND( תערובת משמחת
 GROUNDING( תערובת מקרקעת

BLEND(, לבונה 

נטילת תוסף על פי ההוראות, או איוד אחד השמנים 
 המוזכרים או הנחת 3-5 טיפות לבונה מתחת ללשון 

ולשתות מים.

תערובת מחדשת כוחות עייפות
 ,)INVIGORATING BLEND( 

 ,)JOYFUL BLEND( תערובת משמחת
אשכולית,לימון, מנטה, תפוז בר 

להניח 1-2 בכפות הידיים, לשפשף ידיים ביחד ולשאוף 
שאיפה עמוקה, או לעסות בכתפיים, בגב או בעורף 

בתוספת שמן בסיס לפי הצורך.

לחץ דם 
גבוה

 גרניום, ילנג ילנג, לבנדר, 
עשב לימון

לטפטף 3 טיפות ילנג ילנג באמבטיה בערב, פעמיים 
 בשבוע, או לעסות 5 טיפות גרניום, 8 טיפות עשב לימון, 
3 טיפות לבנדר ב-30 מ"ל שמן קוקוס מזוכך. למרוח על 

הלב ועל נקודות הרפלקס שעל כף היד ורגל שמאל

בחילות 
והקאות

לדלל לפי ההוראות ולמרוח 1-3 טיפות על האוזן,לאורך זנגויל, מנטה
עצם הלסת ובנקודות הרפלקס, או לבלוע 1-3 טיפות 

בקפסולה או לאייד לאוויר.

 תערובת מרגיעה שינה
)CALMING BLEND(, לבנדר

למרוח מספר טיפות ישירות על כפות הרגליים או לאייד 
בלילה לסייע להרגעה.

סימני 
מתיחה

השמן מגיע בבקבוק רול-און והוא מדולל ומוכן לשימוש. תערובת אנטי אייג'
בשימוש בשמן לא מדולל מומלץ לדלל על מנת להקל על 

עיסוי על שטח גדול.

מים, תערובת מחדשת כוחות נפיחות
)INVIGORATING BLEND(, תערובת 
עיסוי )MASSAGE BLEND(, ברוש, 

זנגויל, לבנדר, לימון

לשתות 3-4 ליטר מים ביום. בנוסף, לערבב 3-5 טיפות 
שמן  עם שמן קוקוס מזוכך ולעסות את השוק, קרסול וכף 

הרגל או להוסיף 3-5 לימון למים.

שמנים אתריים?
שמנים אתריים הם תרכובות 
ארומטים המצויים בצמחים. 

במשך ההיסטוריה העתיקה ובעידן 
המודרנה נעשה שימוש נרחב 

בכוחות  הרפואיים של השמנים 
האתריים ללא תופעות לואי.

רמת איכות טיפולית?
 חשוב לבחור שמנים ברמת 
 איכות המתאימה לטיפול. 

 שמנים אלו 100% טהורים, כל 
 כולם תרכובות ארומטיים טבעיים. 

אין בהם תוספות או חומרי דילול 
 המחלישים את פעילות הריפוי 

של המרכיבים הפעילים.

צורות שימוש?
 כשם ששמותיהם שונים, כך 

צורות השימוש שונות. השימוש 
בשמנים הוא על ידי מריחה, איוד, 

 בליעה ועוד. כל אישה צריכה 
 לגלות את הצורה שהכי מתאימה 

לה לשימוש בשמנים.

 הריון ומעבר
להפוך את המסע מנסבל לנפלא



לידה
יעילות 
הצירים

 גרניום, לבנדר, מור, 
מרווה מרושתת

לערבב מרווה מרושתת, גרניום ולבנדר לתערובת למריחה או 
למרוח מור ומרוה מרושתת על מנת לקדם לידה מתעכבת.

לערבב 2 טיפות קמומיל רומני, 2 טיפות גרניום ושתי גרניום, לבנדר, קמומיל רומניכוחות
טיפות לבנדר ולדלל ב-2 כפיות שמן קוקוס מזוכך, למרוח 

תוך כדי עיסוי על המקום.

 להוסיף 5-10 טיפות לחצי כפית שמן זית ולעסות גרניוםחתך
את הפירנאום

למרוח 1-3 טיפות בגב התחתון לסיוע במניעת דימום פנימי.דם המכביםדימום

להוסיף את אחד השמנים לשמן קוקוס מזוכך ולעסות את בזיליקום, פלפל שחורכאבים
הגב התחתון להקל על הכאבים במהלך הלידה.

מניעגת 
חתך 

)על ידי 
תוספת 
מישות(

לערבב 20 טיפות עם 2 כפות שמן קוקוס מזוכך ולמרוח דם המכבים
על כל איזור הפרינאום.

לידה 
מוקדמת

למרוח 1-3 טיפות על הבטן.לבנדר

חיזוק 
הרחם

למרוח 1-3 טיפות סביב הקרסול.מרווה מרושתת

שלב 
המעבר

 לדלל על פי ההוראות ולמרוח 1-2 טיפות על הרכותבזיליקום
או על הבטן.

לאחר הלידה
פטמות 
רגישות

למרוח את אחד השמנים המוזכרים, ללא דילול, ישירות אלגום, גרניום, מור
על הפטמה לאחר ההנקה. אין צורך להסיר את השמנים 

לפני ההנקה הבאה.

צלקת 
מניתוח

למרוח על הצלקת, ללא דילול, כל יום, פעמיים ביום.תערובת אנטי אייג'

הגברת 
חלב

בזיליקום, גרניום, מרוה מרושתת, 
שומר

למרוח את אחד השמנים על השד, ללא דילול. לעסות את 
הרקמות ללא מגע על הפטמה.

דלקת 
בשד

למרוח את אחד השמנים המוזכרים, ללא דילול, על השד לבנדר,מללוקה, ציפורן, רוזמרין
ועל בלוטות הלימפה בבית השחי.

סיוע 
בהחלמת 
הפרינאום

לטפטף 10 טיפות בבקבוק ספרי של 15 מ"ל ולמלא את לבונה, לבנדר
הבקבוק במים מזוקקים. להתיז על הפרינאום לאחר 

הלידה להרגעת הכאב.

חיזוק 
הרחם

למרוח 1-3 טיפות סביב הקרסול.מרוה מרושתת

המידע בדף זה מטרתו להוסף ידע אודות שמנים איטריים. אין במידע זה אבחון רפואי, המלצה רפואית, או טיפול רפואי. המידע אינו 
מהווה תחליף ליעוץ רפואי, בכל מצב של בעיה רפואית נא לפנות לאיש מקצוע בהקדם. תמיד היוועץ ברופא המטפל לפני השימוש 

בשמנים. עותקים נוספים אפשר להשיג מ- AROMATOOLS.COM. כל הזכויות שמורות 2015.

כל אישה שונה, וכל הריון, לידה וחווית אחרי לידה הן שונות. כל אישה צריכה לגלות אלו שמנים מתאימים לה 
בתקווה שיהפכו את המסע אל עבר האימהות למופלאה. תערובות שונות מסייעות לנשים בצורות שונות, מצאי 

את השמנים המתאימים לך. בהצלחה במסע הנפלא!


