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Vychutnejte si 
každý okamžik 
 

Emoční rovnováha je důležitá. Když se cítíme 

dobře, dokážeme se naplno soustředit, máme 

dostatek energie a žijeme naplňující a pestrý 

život. 
 

Orif lame představuje kolekci Mind & Mood - 

řadu vysoce kvalitních esenciálních olejů,  

u kterých vědecké testy prokázaly, že ovlivňují 

stav mysli, stav těla i naši náladu.  

 

Jsou tu proto, aby vás podpořily, ať už se 

ve vašem životě děje cokoliv. Ráno, když 

potřebujete novou energii, během hektického 

dne, kdy se potřebujete lépe soustředit,  

i  večer, když si potřebujete odpočinout. 

 

Můžete si tak naplno vychutnat výjimečné 

okamžiky, které život přináší.

Naše  
esenciální  
oleje
Naše aromatické esenciální oleje mají  

vynikající emocionální benefity  

a představují přírodní, bezpečný a snadný 

způsob, jak zoptimalizovat svou fyzickou  

i duševní pohodu. 

 

Směs esenciálních olejů 

Vysoce koncentrované složení olejů  

Mind & Mood s fantastickými vůněmi nadchne 

vaše smysly a pomůže vám optimálně zvládat 

emoce. 

 

Esenciální oleje s kuličkovým aplikátorem 

Vychutnejte si emocionální benefity  

esenciálních olejů s praktickým aplikátorem, 

které můžete mít vždy po ruce.
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Produkty prověřené neurovědeckými 
testy, kterým můžete důvěřovat

K dosažení emoční rovnováhy používají produkt y Mind & Mood v ysoce  
kvalitní aromatické v ýtažky, které prošly vědeckými test y a měřením účinků na  

jejich emocionální efekt v mozku. Naše klíčové ingredience jsme v ybrali pro jejich  
velmi specifické benefit y.

Motorická kůra* 
Aktivní 
ingredience:  
Růžový pepř

Precuneus* 
Aktivní ingredience:  

Kadidlo

Varolův most, 
globus pallidus* 
Aktivní ingredience: 
Santalové dřevo

Ventromediální 
prefrontální kůra* 
Aktivní ingredience:  
Vavřín

*V průběhu testování byla klíčová ingredience spojena s touto oblastí mozku.

Naše unikátní směsi čist ých esenciálních olejů obsahují 100% přírodní ingredience, 

které jsou získávány ze zodpovědných zdrojů.

Klíčové ingredience

LEVANDULESANTALOVÉ DŘEVOKADIDLORŮŽOVÝ PEPŘ

Způsob extrakce: 
hydrodestilace stonků  
a květů 

Způsob extrakce: 
hydrodestilace dřeva  
a kořenů 

Způsob extrakce: 
parní destilace suché 
pryskyřice 

Způsob extrakce:  
CO2 extrakce z bobulí 
 

Způsob extrakce: 
lisování kůry za studena 
 

Způsob extrakce: 
lisování kůry za studena 
 

Způsob extrakce: 
parní destilace hoblin 
cedrového dřeva 

Způsob extrakce: 
hydrodestilace vavřínových 
listů a poté frakční destilace  

VAVŘÍNCEDROVÉ DŘEVOBERGAMOTGRAPEFRUIT

Aroma:  
kořenité

Aroma: 
dřevité zemité

Aroma: 
dřevité vřelé

Aroma: 
květinové

Aroma: 
pikantní kořenité

Aroma: 
šťavnaté

Aroma: 
konejšivé dřevité 

Aroma: 
zelené bylinné
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Jsme přesvědčeni, že emoční 
rovnováha je více než jen produkty 
– je to životní styl.

EMPOWER MEENERGISE ME

Dopřejte si dávku energie, abyste mohli 

zahájit nový den skutečně naplno.

Využijte svůj potenciál na maximum a užijte 

si pocit vzrůstajícího sebevědomí.

Identifikovali jsme 4 klíčové momenty, které mají vliv na naši emocionální rovnováhu: 

Energise Me, Empower Me, Balance Me a Relax Me.  

 

Naše jedinečná, individuálně přizpůsobitelná cesta těmito klíčovými momenty nabízí způsob, 

jak se starat o každodenní emoční rovnováhu. Doporučuje pravidelné používání 

esenciálních olejů a současně uvědomování si svých kroků a činů; 

toto spojení přináší dlouhotrvající benefity.

Když je čas uvolnit se a relaxovat, 

vychutnejte si pocit klidu a nechte 

rozplynout napětí a stres.

"Restartujte" svou mysl, zažijte pocit svobody 

a čisté hlavy, abyste si mohli vychutnávat 

přítomnost.

RELAX MEBALANCE ME
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Podporuje 
sebevědomí

Povzbuzuj ící  vů ně směsi  esenciá l n ích o l ejů Em power M e pod něcuje 
t voř ivost  a jasné myš l ení  a pod po ruje sebevědo mí.  I d eá l n í  k  použi t í 
před d ů l eži t ý m setká ním či  soutěží  na od bou rá ní  s t resu,  pod po ru 
sebevědo mí a uchová ní od va hy.

SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ EMPOWER ME

Pocit 
Podporuje sebevědomí

* Propojení specifické oblasti mozku 
s klíčovou ingrediencí.

Zvyšuje energii 
a pozvedá mysl

Pocit 
Podporuje energii a pozvedá mysl

Kořenitá povzbuzující vůně směsi esenciálních olejů Energise Me ihned 
stimuluje mysl a tělo a podporuje pozitivní emoce. Perfektní vzpruha 
na ráno nebo v době odpoledního poklesu energie.

* Propojení specifické oblasti mozku 
s klíčovou ingrediencí.

SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ ENERGISE ME

Klíčové ingredience 
Růžový pepř* a grapefruit

Vůně 
Kořeněná, pikantní, aromatická

Zapojená oblast mozku 
Motorická kůra* 

Klíčové ingredience 
Vavřín* a bergamot

Vůně 
Zelená bylinná šťavnatá

Zapojená oblast mozku 
Ventromediální prefrontální kůra* 
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Podporuje 
uvědomění  
a zklidnění mysli

Relaxuje tělo 
a zklidňuje mysl

Uklidňující harmonická vůně pomáhá uvědomit si vlastní rovnováhu, 
posiluje intuici a spojení se sebou samým. Je ideální pro lidi s přetíženou 
a stresovanou myslí - podporuje obnovu, schopnost soustředění 
a pročištění myšlenek.

Konejšivá meditační vůně směsi esenciálních olejů Relax Me zklidňuje 
tělo i mysl a pomáhá vám nerušeně a kvalitně si odpočinout. 
Ideální pro lidi, kteří mají problémy se spánkem nebo nedokáží "vypnout". 
Zklidňující účinky přivolávají pocit spokojenosti a relaxace.

SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ BALANCE ME SMĚS ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ RELAX ME

Pocit 
Podporuje spojení se sebou samým 
a vědomé zklidnění mysli

* Propojení specifické oblasti mozku 
s klíčovou ingrediencí.

* Propojení specifické oblasti mozku 
s klíčovou ingrediencí.

Pocit 
Uvolňuje tělo a zklidňuje mysl. 
Dopomáhá ke kvalitnímu odpočinku.

Klíčové ingredience 
Kadidlo* a cedrové dřevo

Vůně 
Zemitá dřevitá konejšivá

Zapojená oblast mozku 
Precuneus* 

Klíčové ingredience 
Santalové dřevo* a levandule

Vůně 
Dřevitá květinová vřelá

Zapojená oblast mozku 
Varolův most, globus pallidus*
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Sady olejů

  Sada směsí esenciálních olejů Mind & Mood
4 ks 

41971   3999 Kč 

Použití 
Kompletní sada směsí esenciálních olejů 
vám může pomoci snáze pracovat se svými 
emocemi a mít vyvážený a celistvý přístup ke 
každodenním klíčovým momentům. Připravte 
se na výzvy, které vás čekají a dosáhněte 
života, po jakém toužíte.

SADA SMĚSÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Obsahuje 
Směs esenciálních olejů Energise Me  
Směs esenciálních olejů Empower Me  
Směs esenciálních olejů Balance Me  
Směs esenciálních olejů Relax Me

  Sada esenciálních olejů s kuličkovým 
aplikátorem Mind & Mood
4 ks 

41975   1499 Kč 

Použití 
Převezměte kontrolu nad svými emocemi 
a pocitem pohody vždy, když to nejvíce 
potřebujete, s kompletní sadou esenciálních 
olejů v praktické a pohodlné formě.

SADA ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 
NA PULZNÍ BODY

Obsahuje 
Esenciální olej s kuličkovým aplikátorem 
Energise Me 
Esenciální olej s kuličkovým aplikátorem 
Empower Me  
Esenciální olej s kuličkovým aplikátorem 
Empower Me 
Esenciální olej s kuličkovým aplikátorem 
Relax Me
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Produktová řada

KULIČKOVÝ ESENCIÁLNÍ 
OLEJ EMPOWER ME

SMĚS ESENCIÁLNÍCH 
OLEJŮ EMPOWER ME

KULIČKOVÝ ESENCIÁLNÍ 
OLEJ ENERGISE ME

SMĚS ESENCIÁLNÍCH 
OLEJŮ ENERGISE ME

  Směs esenciálních olejů 
Energise Me s růžovým 
pepřem a grapefruitem  
Mind & Mood
5 ml 

41915   999 Kč 

  Směs esenciálních olejů 
Empower Me s vavřínem  
a bergamotem Mind & Mood
5 ml 

41939   999 Kč 

  Esenciální olej s kuličkovým 
aplikátorem Energise Me 
s růžovým pepřem  
a grapefruitem Mind & Mood
10 ml 

41945   399 Kč 

  Esenciální olej s kuličkovým 
aplikátorem Empower Me 
s vavřínem a bergamotem 
Mind & Mood
10 ml 

41946   399 Kč 

Použití 
Přejeďte kuličkovým aplikátorem 
mezi prsty a po hřbetech rukou 
a vmasírujte do pulzních bodů, 
aby se uvolnila vůně.

Použití 
Zhluboka si přivoňte k lahvičce 
před důležitým setkáním, abyste 
nabrali odvahu; rozptylte 
několik kapek přes difuzér  
pro vyčištění mysli; rozřeďte  
s nosným olejem a vmasírujte do 
pokožky, abyste odbourali stres.

Použití 
Přejeďte kuličkovým aplikátorem 
po krku a ramenou a vmasírujte 
do pulzních bodů, aby se 
uvolnila vůně.

Použití 
Přidejte několik kapek do 
sprchy pro zvýšení hladiny 
energie; zhluboka si přivoňte 
přímo k lahvičce  pro psychické 
povzbuzení; nebo rozřeďte 
několik kapek esenciálního oleje 
s nosným olejem a vmasírujte do 
pokožky pro revitalizaci těla.

  Směs esenciálních olejů 
Balance Me s kadidlem 
a cedrovým dřevem 
Mind & Mood
5 ml 

41941   999 Kč 

  Směs esenciálních olejů 
Relax Me se santalovým 
dřevem a levandulí 
Mind & Mood
5 ml 

41944   999 Kč 

  Esenciální olej s kuličkovým 
aplikátorem Balance Me 
s kadidlem a cedrovým 
dřevem Mind & Mood
10 ml 

41947   399 Kč 

  Esenciální olej s kuličkovým 
aplikátorem Relax Me se 
santalovým dřevem  
a levandulí Mind & Mood
10 ml 

41948   399 Kč 

Použití 
Přejeďte kuličkovým aplikátorem 
po chodidlech a vmasírujte 
olej do pulzních bodů, aby se 
uvolnilo aroma.

Použití  
Vyzkoušejte konejšivý rituál 
před spaním: přidejte několik 
kapek do koupele pro hlubokou 
relaxaci, nebo smíchejte pár 
kapek se základním olejem 
a vmasírujte do pleti, aby se 
vám lépe usínalo. Můžete také 
rozptýlit olej difuzérem 
a vychutnat si uklidňující vůni.

Použití 
Přejeďte kuličkovým aplikátorem 
po vnitřní straně zápěstí  
a vmasírujte olej do pulzních 
bodů, aby se uvolnilo 
konejšivé aroma. 

Použití 
Přidejte několik kapek do 
koupele na zklidnění mysli, 
zhluboka si přivoňte  
k lahvičce k obnově a zlepšení 
soustředění, nebo rozptylte 
difuzérem na relaxaci 
a odplavení stresu.

KULIČKOVÝ ESENCIÁLNÍ 
OLEJ RELAX ME

SMĚS ESENCIÁLNÍCH 
OLEJŮ RELAX ME

KULIČKOVÝ ESENCIÁLNÍ 
OLEJ BALANCE ME

SMĚS ESENCIÁLNÍCH 
OLEJŮ BALANCE ME

  Základní nosný olej 
Mind & Mood
100 ml 

41104   299 Kč 

  Sprej na tělo a do interiéru 
Relax Me se santalovým 
dřevem a levandulí 
Mind & Mood
100 ml 

41953   399 Kč 

  Difuzér

42465   499 Kč 

Použití 
Sprej obsahuje přírodní alkohol. 
Stačí nastříkat na tělo a do 
místnosti a vytvoříte příjemné 
relaxační prostředí, které 
pomůže zklidnit tělo i mysl. Sprej 
můžete nastříkat i na polštář pro 
zlepšení kvality spánku.

Použití 
Jedinečná směs olejů vyvinutá 
jako nosná báze na ředění 
esenciálních olejů pro aplikaci 
na kůži. Obsahuje švédský 
řepkový olej, který je bohatý 
na vitamin E a vyživující 
mastné kyseliny, známé svými 
blahodárnými účinky na 
pokožku.

DIFUZÉR
ZÁKLADNÍ  

NOSNÝ OLEJ
SPREJ NA TĚLO  

A DO INTERIÉRU

Použití 
Proměňte své okolí díky 
difuzéru, který rozptyluje aroma 
esenciálních olejů, podporuje 
vaše pozitivní emoce a zvlhčuje 
vzduch. Difuzér má USB 
nabíjení, časovač a nastavitelné 
světlo, které mění barvy.
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Používání esenciálních olejů

Hluboký nádech 
Když se cít í te pod t lakem, jednoduchý hluboký nádech vůně vám může 
přinést potřebný pocit uvolnění. Vysoce koncentrované a účinné složení 
začne účinkovat, jakmile otevřete lahvičku. 
 
Difuzér 
Zahalte sebe i své okolí do jemného obláčku v ybrané vůně pomocí 
difuzéru s esenciálním olejem. Do difuzéru s přibližně 75 ml vody 
nakapejte 2-3 kapky esenciální ho oleje. Abyste dosáhli maximální ho 
účinku, umístěte difuzér ve své blízkosti. 
 
Masáž 
Masáž esenciálním olejem je skvělým způsobem, jak se uvolnit 
a dosáhnout r ychlé absorpce. Než začnete masírovat, rozmíchejte 
2 kapky esenciální ho oleje s nosným olejem Mind & Mood. 
Vychutnejte si pří jemnou vůni a blahodárné účinky na mysl i tělo. 
 
V koupeli nebo ve sprše 
Dopřejte si čas sami pro sebe a udělejte ze své koupele luxusní zážitek 
dí ky esenciálním olejům a jejich uklidňujícímu a regeneračnímu účinku. 
Př idejte do vody ve vaně 5 kapek a jemně ji promíchejte, nebo naneste 
3 kapky esenciální ho oleje na stěny ve sprchovém koutu - v ychutnejte 
si okamžik, kdy se sprcha změní v parní saunu plnou voňavé očist y, 
a hluboce vdechujte vůni.

Zvyšte svou hladinu energie, zklidněte mysl a posilněte sebevědomí s Mind & Mood.
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