
Raindrop Technique
- slip sanserne løs og bliv 

forkælet af naturens kræfter

Raindrop Technique er en sanselig behandling 
med 9 forskellige æteriske olier af terapeutisk 
grad. Behandlingen støtter kroppens naturlige 
forsvar og har en gavnlig effekt på kredsløbet 
samt dit nerve-, fordøjelses- og respiratoriske 
system. Trætte og ømme muskler forsaget af 
en travl hverdag får en kærlig behandling, alt 
imens dit humør bliver løftet og roen sænker 
sig over dig. Olierne er rig på antioxidanter og 
fremmer din generelle sundhed og vitalitet.

Behandlingen indeholder teknikker fra den traditionelle massage, zoneterapi, aromaterapi 
samt healing teknikker tilbage fra de indfødte, amerikanske indianere. Olierne vil blive 
påført under fødderne og langs rygsøjlen. Behandlingen har sit navn efter den måde, som 
olierne bliver påført ryggen – nemlig som dryp fra 15 centimeters højde, mens olien vil 
blive påført fødderne ved hjælp af Vitaflex. Det er en teknik, hvorved kroppens reflekser 
bliver stimuleret.

Det er de samme 9 olier, som bliver brugt til alle behandlinger. Alt efter behov kan en eller 
to andre olier tilføjes, hvis du for eksempel er meget stresset eller har store muskelspæn-
dinger. De 9 olier er:
– Valor®
– Oregano
– Timian
– Basilikum
– Cypres
– Wintergreen
– Merian
– Aroma Seiz™
– Pebermynte

Behandlingen varer den første gang cirka 90 minutter, da der vil være en del info før 
behandlingen. Efterfølgende behandlinger varer cirka 60 minutter. Der er tale om meget 
potente olier i denne behandling, så behandlingen er ikke for små børn, gravide og folk 
med nylige skader/operationer. Derudover skal du huske at møde op uden neglelak på 
tåneglene.

Der bliver udelukkende anvendt 100% rene, æteriske olier af terapeutisk grad. Olierne 
kommer fra planter, der er dyrket økologisk og indeholder derfor ingen sprøjtegifte. Sam-
tidig er olierne destilleret med nænsomhed og ekspertise, så alle plantens molekyler er 
bevaret. Alle olier kommer fra firmaet Young Living, der er verdens førende producent 
inden for æteriske olier af terapeutisk grad. De går aldrig på kompromis med kvaliteten, 
så du er sikret en virkningsfuld olie hver gang.
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