SCENT OF THE HEART

SPECIAAL ONTWIKKELD
VOOR
VERZORGINGSTEHUIZEN

SCENT OF THE HEART

Deze geur is speciaal ontwikkeld voor verzorgingstehuizen. De doelstelling van de geur is
vriendelijk, fris, activerend over te komen. De geur diende ook het gevoel van leven, geluk
en comfort te bewerkstellingen
De geur doet denken aan vroegere tijden. Deze opwekkende geur brengt de oudere
generatie de comfort die zo belangrijk voor ze is. De geur is voorzichtig uitgebalanceerd
om fijne herinneringen teweeg te brengen.
De geur opent met een opwekkende frisheid die komt van een melange van citrus tonen
van bergamot, sinaasappel, citroen en een spoor van petitgrain. Een bloemen indruk
combineert het klassieke gevoel van neroli en samen met de frisheid van fresia worden de
aroma’s van eucalyptus, lavendel en munt beheerst versterkt. De lichte tonen van lichte
houtsoorten op de achtergrond geven de geur extra diepte en werken opbeurend en
comfortabel.

SCENT OF THE HEART BESTANDSDELEN EN HUN UITWERKINGEN

Bergamot is mini sinaasappel die verfrist en de atmosfeer reinigt. Bergamot heeft een genezende
werking bij angsten en depressies. Ze kalmeert en ontspant enerzijds en stimuleert anderzijds.
Sinaasappel monteert ons op en werkt ontspannend bij nervositeit en stress. Sinaasappel werkt
als een anti-depressivum, is antiseptisch en stimulerend voor het hart, lymfen en de spijsvertering.
Citroen werkt sterk antiseptisch en versterkt het immuunsysteem. Citroen werkt verhelderend het
denkvermogen en helpt bij concentreren. Citroen zuivert de lucht om ons heen. Het is fris en
verheldert de gedachten. Citroen blijft niet langer hangen en verzacht andere geuren
Citrusgeuren werken opbeurend en zuiveren de lucht om ons heen.
Citroen en sinaasappel worden als een paar gezien; de mannelijke citroen is een olie die
voornamelijk op de geest werkt, terwijl de vrouwelijke sinaasappel meer een zielsolie is.
Citrusgeuren zorgen voor een betere en langere concentratie.
Eucalyptus heeft een sterk antiseptische en dus zuiverende werking. Maskeert transpiratie geur.
Lavendel werkt ontspannend en stress-reducerend.
Munt heeft je hersenen tijdelijk meer capaciteit,
Hout haalt spanningen weg, zorgt dat we meer van elkaar kunnen hebben, geeft rust aan de
hersenen.
Neroli komt van sinaasappel- of oranjebloesem. Het helpt bij emotionele problemen.
Wetenschappelijk bewezen dat deze geur de serotoninespiegel in de hersenen verhoogd
waardoor het humeur verbeterd.
Petitgrain, bittere sinaasappelboom uit China, gewonnen uit twijgen met bladeren en onrijpe
vruchten): goed tegen hartkrampen en luchtweginfecties. Het heeft een ontspannende werking op
de geest(rustgevend) en versterkt het zenuwstelsel. Het is tevens een goede anti-depressiva.

