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Öppna dörren till blommornas rike och sätt doft på din tillvaro!
Orchid Airsprays unika sammansättning ger dig möjlighet att doftsätta din omgivning med 
mjuka och behagliga dofter. Du får även hjälp att omvandla stagnerad energi i rum eller i ditt 
eget personliga energifält, din egen aura. 

Den första upplevelsen som når dig när du använder sprayerna är doften. Den kommer av 
speciellt komponerade, 100 % rena eteriska oljor. De eteriska oljorna är naturens egen doft-
sättare som ger ditt luktsinne en lugn och rofylld stund.

Den andra upplevelsen är på ett mer subtilt plan och det som är unikt med Orchid Airspray. 
Varje spray innehåller specifikt utvalda blomessenser. Blomessenserna arbetar med att först 
lösa upp oönskad och hämmande energi i din omgivning och i din aura. Sedan skapar de en 
plats i balans med ren energi där du får möjlighet att skapa utifrån dina egna unika förut-
sättningar. Det kan vara i hemmet, på arbetsplatsen, i bilen, på hotellrummet och/eller direkt 
i din egen aura. 

Är du intresserad av Feng Shui och ”Space Clearing” är sprayerna ett fantastiskt komplement 
för att rena energi. 

Orchid Airspray är ett hantverk där varje flaskas påfyllnad görs för hand för att du ska kunna 
ta del av Devornas ljus och naturens helande kraft. Att använda Orchid Airspray är som att 
dagligen omge dig med buketter av blommor som aldrig vissnar. 

Förslagsvis används  Orchid Airsprays genom att du sprayar lätt över huvudet och lugnt 
andas in. Styrkan i doften är skapad för att du ska kunna känna en lätthet i inandningen. Vill 
du skapa en studs lugn med fridfull atmosfär, kanske för meditation? Använd då först Rena 
genom att spraya över dig och platsen du valt först, andas lugnt in och låt energin få tid att 
verka en stund. Gör sedan samma sak med den spray som passar med intentionen för din 
meditation. 

Du kan välja mellan fem olika sprayer som alla kan användas var för sig eller kombineras 
tillsammans.
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AIRSPRAY RENA
Rena hjälper dig att rensa bort gammal och oönskad energi. Om du 
mött många människor och samlat på dig deras energi kan du ta en 
snabb ”dusch” av ditt energifält för att åter vara i ditt eget centrum. 
Du kan även använda den i rum där andra människor vistats innan 
dig t.ex. hotellrum för att rena från tidigare energier. Den är bra att 
använda vid terapeutiskt arbete för att rena mellan klienter eller om 
du som klient vill försäkra dig om att inte behöva påverkas av andra 
energier än dina egna. 

Innehåll: källvatten, ekologisk alkohol, parfym från naturliga ekolo-
giska eteriska oljor, naturliga blomessenser från jämtländska vild-
växande orkidéer. Skapas utan att orkidéerna plockas.  
INCI: Aqua naturell, alcohol denat.*, parfum (natural essential oils), 
listeria cordata flower extract (lesser twayblade flower essence), 
coeloglossum viride flower extract (frog orchid flower essence), 
limonen**, citral**, citronellol**.    
*certified organic, ** part of natural essential oils. 

AIRSPRAY SKYDDA

Skyddande formel ger dig ett rum omkring dig som bara är ditt. 
Du kan använda den när andra människor kommer för nära och 
du behöver hjälp att stärka dina egna gränser. Den kan hjälpa dig 
att inte absorbera andra människors energier när du befinner dig 
bland många människor. Den skapar ett andrum när du inte läng-
re vet vad som är dina känslor och andras viljor. Den grundar dig 
i din egen energi så att det yttre trycket kan lätta och du får plats i 
ditt eget ”luftrum”.

Innehåll: källvatten, ekologisk alkohol, parfym från naturliga eko-
logiska eteriska oljor, naturliga blomessenser från jämtländska 
vildväxande orkidéer. Skapas utan att orkidéerna plockas.  
INCI: Aqua naturell, alcohol denat.*, parfum (natural essential oils), 
orphrys insectiferia flower extract (fly orchid flower essence), gym-
nadenia conopsea flower extract (fragrant orchid flower essence), 
limonen**, linalol**, citral**, citronellol**.  *certified organic, ** 
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AIRSPRAY KÄRLEK

Kärlek är gjord för att skapa inre och yttre rum i harmoni med ditt 
hjärtas rytm. Kärlek hjälper dig att öppna ditt hjärta för kärleken till 
dig själv och som ett resultat av det lär du dig att ge och ta emot kär-
lek i ditt liv utan att förneka dig själv.

Innehåll: källvatten, ekologisk alkohol, parfym från naturliga ekologis-
ka eteriska oljor, naturliga blomessenser från jämtländska vildväxande 
orkidéer. Skapas utan att orkidéerna plockas.  
INCI: Aqua naturell, alcohol denat.*, parfum (natural essential oils), 
corrallorhiza trifada flower extract (coral root flower essence), 
dactylorhiza laponica flower extract (lapponian orchid flower es-
sence), limonen**, linalol**, citronellol**, eugenol**, geraniol**.                                                                                                   
*certified organic, ** part of natural essential oils. 

AIRSPRAY VILA

Vila får både sinne och kropp att slappna av. Den skapar en atmos-
fär där du kan finna stillhet och lugn för att åter komma i balans. 
Vila hjälper dig att finna din egen vilorytm och kan med fördel an-
vändas för att sprida en rofylld energi t.ex. för en god sömn.

Innehåll: källvatten, ekologisk alkohol, parfym från naturliga ekolo-
giska eteriska oljor, naturliga blomessenser från jämtländska vild-
växande orkidéer. Skapas utan att orkidéerna plockas.  
INCI: Aqua naturell, alcohol denat.*, parfum (natural essential oils), 
dactylorhiza maculata flower extract (heath spotted orchid flower es-
sence), dactylorhiza laponica flower extract (lapponian orchid flower 
essence), limonen**, linalol**, citral**, citronellol**, geraniol**.                                                                                                   
*certified organic, ** part of natural essential oils. 
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AIRSPRAY GLÄDJE

Glädje skapar en glad och positiv atmosfär som gör att det är lätt 
att trivas, själv eller i sällskap med andra. Glädje kan användas 
när stämningen behöver lättas upp eller för att skingra blocke-
rande spänning inför krävande prövningar. En doft som lyfter, ger 
lätthet i steget och hjälper dig att se livet från den ljusa sidan. 
Används genom att spraya lätt över huvudet och lugnt andas in 
eller kring den plats där du vistas.

Innehåll: källvatten, ekologisk alkohol, parfym från naturliga eko-
logiska eteriska oljor, naturliga blomessenser från jämtländska 
vildväxande orkidéer. Skapas utan att orkidéerna plockas.  
INCI: Aqua naturell, alcohol denat.*, parfum (natural essential 
oils), cypripedium calseolus flower extract (lady’s slipper flower 
essence), dactylorhiza maculata flower extract (heath spotted 
orchid flower essence), limonen**, linalol**, citral**, citronellol**.                                                                                                   
*certified organic, ** part of natural essential oils. 


