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Нов продукт 

Успокояващ балсам  със 
загряващо действие

Овлажняващо втриване  в гръдния кош
С характерни аромати



С приближаването на зимата... 

бебета са по- уязвими на настинки 
(незряла имунна сисема) 

бебета  са по-податливи на вируси през есента 
и зимата; те са капризни, лошо се хранят и 
спят по-неспокойно ...

…Когато бебето Ви не 

може да заспи, ще 
направите всичко за да 
го успокоите и да заспи 

отново!
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Какво да ползвате за да успокоите 
бебето? 

Mustela
има иновативен  

продукт, 
който може да се  

използва от деня на 
раждането!

*Excluding бебета 
born prematurely



Успокояващ балсам със загряващо действие

Съвършен продукт за 
малкото Ви същество

Масло от ший и 
меден екстракт

Екстракт от липа и лайка

Пречистващи, освежаващи 
аромати – на бор и 

розмарин

СЪЗДАВА КОМФОРТ ЧРЕЗ
 АРОМАТОТЕРАПИЯ

ОМЕКОТЯВА и ОВЛАЖНЯВА

РЕЛАКСИРА и УСПОКОЯВА



•През 1988 г., един 
японски лекар, професор 
в университета To Хo 
(Япония) изследва 
въздействието на 
миризмите върху 
психическите измерения 
на мозъчните вълни след 
подлагане на различни 
миризми.

Ароматите не са само за удоволствие, а 
влияят на нашите емоции.... 

Аромати

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.unificationfrance.com/IMG/jpg/star_trek_george_takei_star_3.jpg&imgrefurl=http://www.unificationfrance.com/spip.php%3Farticle3422&usg=__Mx4e9wKCNPU5xCDrkGdEIe0jYh4=&h=621&w=560&sz=46&hl=fr&start=97&um=1&tbnid=uTCLrvoG_p83BM:&tbnh=136&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dhomme%2Bjaponais%26ndsp%3D18%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D90%26um%3D1


Ароматологията е изследване на 
връзката между човешката психика и 
уханията, с цел насърчаване и 
стимулиране на пътищата на ароматите в 
мозъка, разнообразието от възприятия и 
специфични емоции като релаксация, 
намалена тревожност, щастие и добро 
самочуствие. 

Ароматология
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Аромакология: наука за въздействието
 на миризмите върху човешката психика

 Съкращения на думите “аромат” и 
“психология”

 Холистичен подход
 Цел: да се насърчат, чрез стимулиране на 

пътищата на обонянието в мозъка, 
разнообразие от усещания в мозъка и 
специфични емоции 



Аромакология : 
Механизъм на действие

1: Вдишване

2: Пренос към 
луковицата на 
обонянието

3: Директно въздействие върху 
инстинктивното мозъчно действие  

Поведенческа реакция 

Релаксация; 
добро 
самочувствие, 
комфорт, 
удоволствие



РозмаринБор

Специфичен подбор на аромати

=

Освежаващ, пречистващ аромат, 
подпомагащ дишането за повишен комфорт

Source: olfactive test carried out on 20 
volunteers

аромати



Съвършен продукт за най-
малките

Масло от ший и 
меден екстракт

Екстракт от липа и 
лайка

Пречистващи, освежаващи 
аромати

ВНАСЯ КОМФОРТ ЧРЕЗ
 АРОМАКОЛОГИЯ

ОМЕКОТЯВА и ОВЛАЖНЯВА

ОТПУСКА и УСПОКОЯВА

Успокояващ балсам със загряващо действие



Грижливо подбрани естествени 
съставки

Сертифицирани без ГМО

Подхранва и овлажнява Омекотява

Масло от ший: Меден екстракт:



Масло от ший

Овлажнява

Употребява се в Африка от хляди години, 
Екстрактът от ший, означава “живот”

Това е дърво, което расте в саванните гори и 
в Западна Африка

Nourishes et hydrate



Мед

Овлажнява 
и успокоява

Екстрактът от пчелния прашец, 
в древни времена се е употребявал, 

освен за храна и като грижа за кожата.
Хипократ е казал, че хората, които 
Употребяват мед ще живеят дълго, 

благодарение на лечебните му свойства.

омекотява



Съвършен продукт за най-
малките

Масло от ший и 
меден екстракт

Екстракт от липа и 
лайка

Пречистващи, освежаващи 
аромати

ВНАСЯ КОМФОРТ ЧРЕЗ
 АРОМАКОЛОГИЯ

ОМЕКОТЯВА и ОВЛАЖНЯВА

ОТПУСКА и УСПОКОЯВА

Успокояващ балсам със загряващо действие



Прородни екстракти, грижливо 
подбрани

Липовият цвят има успокояващи свойства 
+ повишава резистентността към вирусите 

Екстракт от липа

успокоява

Екстракт от лайка:

Сертифициран, не съдържа ГМО



Лайка

Растението е широко разпространено в 
умерените региони на Европа.

УСПОКОЯВА

В миналото лекарите са я считали за   
 “скъпоценно лекарство”.
Частта, която се употребява е цветът,
 който е богат на полифенолни компоненти
 (флавоноиди, кумарин и др.)



Липа

Дърво, което расте 
в умерените региони 

на Европа.

УСПОКОЯВА

Цветът, листата и 
ликото му 

имат лечебни свойства.



Благосъстояние
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Този механизъм се 
управлява от хормоните

Те определят нашата 
способност да бъдем 
спокойни и отпуснати

Масажът: основно допълнение



Масажът: кратка история 

Жените винаги са знаели как да докосват своите 
бебета с любов и нежност, за да разсеят техните 

страхове и болки... 
Просто да ги накарат да се почувстват по-добре.    

• Да масажираш = да 
докосваш 

• Думата е от арабски 
произход

• Масажът е съществувал от 
древни времена



Масаж 

• Цели да събуди сетивата 
• Не е само механично облекчение на 

мускулното напрежение
• Признат ендокринен механизъм

Кожата е докосната

 сигнал към сомато-сензорната кора 



Нанасяйте балсама 1-2 пъти 
дневно на гърдите и на гърба 
преди сън.

Масажирайте леко, докато 
напълно се абсорбира...

Създайте спокойна и 
релаксираща атмосфера... 

Успокояващ балсам със загряващо 
действие 

“Говорете му, гледайте го, 
слушайте го, докосвайте 
го  и го масажирайте за 

да се успокои...”



Резултати от клинични изпитвания

 Ниво на хидратация:
– След 4 часа: +45% 
– След 8 часа : +42%

 

 Много добре изразен 
ефект върху нивото 
на хидратацията даже 
след  24 часа!: +17%

Source: клинични bio-metrology trial carried out 
on 11 adult female volunteers aged 49-68, with dry 
кожа on the forearms





 Успокояващият балсам със загряващо   
действие е:

• Най безопасното решение на пазара
• Може да се употребява от деня на 

раждането
• Създаден на базата на натурални 

съставки 
• Не съдържа есенциални масла, 

парабени, феноксиетанол или 
фталати

• Популярен сред майките
• Препоръчва се от педиатрите
• Идеалният продукт допълнение към 

физиологичния серум/ назалния 
спрей...
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