Historie výrobku
Ušní svíce jsou starodávnou přírodní terapií, která je již vice
než 3000 let tradičně užívána v Egyptě, v Číně, Indii a
Tibetu. Kořeny této metody vedou již k Indiánům na Americkém kontinentu. Svíce se běžně vkládaly do vnějšího ucha,
zapáleny tak, aby produkovaly jemný dým a teplo, které pak
vstoupí do ušního kanálku a přináší duchovní energii a
uklidňující bylinné esence do oblasti uší.

U původních Amerických indiánů se metoda vždy těšila
oblibě hlavně díky svým terapeutickým a duchovním blahodárným účinkům. V dnešní době jsou ušní svíce oblíbené po
celém světě. Jsou užívány v domácnostech I v ordinacích
alternativních lékařů.

Složení
100% organický rostlinný materiál, 100% přírodní včelí
vosk, pročišťující esenciální olej.
Ruční výroba; v souladu s normami o zachování životního
prostředí.

Popis
Neprodukuje kouř, prach, plamínek je stabilní. Tento výrobek je bezpečný, popílek nemá žádnou teplotu, kůže není
nijak poškozena. Obsahuje výtažky několika esenciálních
olejů vysoké kvality (med, pelyněk a bylinné oleje)
Na principu vakuového podtlaku jsou esenciální oleje při
vytvoření tepla ze svíce uvolňovány, vstřebávají se do organizmu, kde odplavují toxiny z těla ven a uvolňují napětí díky
složce neurocranium. Proces příznivě ovlivňuje odbourávání stresu a napětí, kvalitu spánku, I omezování bolesti. Bývá
hojně užíván při léčbě migrén, vysokého tlaku, ušních
problém a jiných zdravotních potíží.

Použití
1. Lehněte si pohodlně na břicho a libovolnou stanu hlavy
nasměrujte dolů (poloha na uchu) Spodní ucho přikryjte
vhodnou vatovou ucpávkou. Do vrchního ucha zaveďte
svíci a počkejte, až shoří bezpečnostní ryska. Svíčka musí
být ve svislé poloze, aby nebyla nakloněná do strany. Ušní
svíčka má správnou polohu tehdy, když můžete slyšet
příjemné praskání a šumění ohně.
2. Po použití ušních svíček, velmi pozitivně ovlivní celkový
zážitek, dodatečný odpočinek v trvání 15 – 30 minut.

Doporučení při bolesti v uších:
V případě, že Vás či Vaše dítě bolí ucho, pak je dobré začít
aplikovat svíčku v uchu zdravém, neboť v době nemoci
postiženého ucha je více namáhané ucho zdravé. Tímto
způsobem tedy nejdříve ulevíme namáhanému uchu a pak
následuje aplikace svíce do ucha zatíženého bolestí.

Bezpečnostní upozornění
Svíce hoří přibližně po dobu 10 minut. Když svíce vyhoří po
určenou bezpečnostní linii, doporučujeme uhasit plamen
pod tekoucí vodou, nikoli sfouknutím. Je běžné, že uslyšíte
praskavý zvuk, dochází tak totiž k odstraňování bakterií a
přebytečného mazu. Detoxikace obličeje by se mělo provádět spolu s esenciálními oleji pro dosažení optimálních
výsledků. Doporučujeme vyhnout se kontaktu s vodou v
oblasti hlavy po následujících 24 hodin. Po dokončení
procedury zabezpečte ušní otvor vatovým tampónkem po
dobu 2-3min. V případě, že ve sluchovodu zůstaly neodstraněné částky, po několika dnech proveďte opět proceduru se
svící.
Upozorňujeme, abyste věnovali zvýšenou opatrnost při
zavádění svíce, aby nedošlo k protržení ušního bubínku. U
některých jedinců byla zjištěna alergie na některou z ingrediencí svíce. Konzultujte s lékařem.

Léčebné účinky
1. Úleva od bolesti a tlaku v ušním kanálku a dutinách.
2. Odstraňuje bezpečně a efektivně přebytečný ušní maz
3. Pomáhá odstranit zvonění v uších či svědění a zlepšuje
sluchové schopnosti.
4. Pomáhá zlepšit imunitu.
5. Zvyšuje chuťové a sluchové schopnosti
6. Ulevuje při bolestech hlavy a snižuje pocity nevolnosti a
dezorientace.
7. Lze užít jako prevenční léčbu

Účinkující faktory
1. Teplo – když je svíce zapálena a vložena do ucha, pacient
ucítí příjemný proud teplého vzduchu ve sluchovodu. Tento
proud stimuluje reflex v mezi-lebečním prostoru a vyrovnává teplotu. Dochází tak k naprosté relaxaci.
2. Tlak a vibrace – pomocí mírného podtlaku a vibrací svíce
masíruje ušní bubínek, ale také efektivně odstraňuje ušní
maz ze stěny kanálku. Odstraněním ušního mazu docílíte
detoxikace a zlepšení pleti. Budete se cítit odpočatě a pohodlně.

