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FAQ | Поширені запитання 
LR Soul of Nature 

 
 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ LR SOUL OF NATURE  
 
1.1. Що означає бренд LR Soul of Nature?  
Бренд LR Soul of Nature – це сегмент ароматерапії та засобів для догляду за шкірою з 
ефірними оліями. Це комбінація очищених натуральних ефірних олій та засобів для 
догляду за шкірою, об’єднаних в одній лінійці. Назва бренду перекладається як «душа 
природи» - подарунок людині від серця природи. LR Soul of Nature дарує нам можливість 
дихати емоціями, тому що аромати впливають на наш настрій та самопочуття завдяки 
концентрованій енергії рослинного світу.  
 
1.2. Як ефірні олії впливають на самопочуття?  
Вони сприймаються рецепторами носа та надходять до головного мозку: коли ви дихаєте, 
ви сприймаєте аромат. Під час вдихання ароматичних молекул активізуються певні 
ділянки мозку. Відчуття аромату безпосередньо пов’язане з лімбічною системою. Це зона 
головного мозку, в якій зберігаються спогади та відчуття. Інформація про молекули 
ароматичних речовин миттєво надходить до лімбічної системи, викликаючи певні почуття 
та емоції.  
Аромати - це потужний інструмент впливу на наші емоції. Аромати ефірних олій можуть 
викликати різні емоції, і таким чином, залежно від наших особистих потреб, впливати на 
наше самопочуття. Наприклад, відомо, що аромат лаванди допомагає розслабитись та 
заспокоїтись. Це означає, що його можна використовувати, наприклад, перед сном. Ефірні 
олії та продукція для догляду за шкірою LR Soul of Nature – це природне рішення для 
покращення самопочуття.  
 
1.3. Наскільки екологічна упаковка продукції?  
Пластикові пляшки та банки вироблені з ПЕТ, придатного для повторної переробки, 
екологічного способу повторного використання пластику. Насадки, ковпачки та кришки 
поки що виробляються зі звичайного пластику, однак наша компанія вже розробляє 
екологічні альтернативи. Скляні ємності, у яких зберігаються ефірні олії та суміші ефірних 
олій, вироблені зі скла, яке містить до 55% переробленого скла.  
Етикетки продукції спеціально не виробляються з паперу, який легко розкладається 
природним шляхом для того, щоб вони зберігалися у ванній чи після потрапляння олії на 
упаковку. Безпека завжди є пріоритетом у розробці всіх продуктів LR.  
 
1.4. На етикетках деякої продукції для догляду за тілом, наприклад, гелю для душу, 
зазначено «95% компонентів натурального походження». Що це означає?  
Наша компанія розробляє продукцію для догляду за тілом згідно зі стандартом ISO 16128. 
В цьому стандарті, прийнятому Міжнародною організацією зі стандартизації (International 
Organisation for Standardisation, ISO), наведені принципи для визначення натуральних та 
органічних косметичних компонентів та методику визначення їх вмісту у складі та 
рецептурі продукції. Тобто, гель для душу, нвприклад, містить не менше 95% натуральних 
компонентів згідно зі стандартом ISO 16128.  
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1.5. Звідки постачається рослинна сировина, наприклад, лаванда для ефірних олій 
LR Soul of Nature?  
Ефірні олії окремих рослин екстрагуються на місці їх вирощування, напр., в Аргентині, 
Італії чи Португалії. Наша компанія ретельно відбирає постачальників у цих регіонах.  
Зазвичай, це сімейний бізнес чи кооперативи, вони вирощують продукцію та пропонують її 
на ринку за справедливою ціною. Точні місця вирощування ефірних олій окремих рослин 
LR Soul of Nature зазначені в каталозі LR Collection та брошурі (арт.: 96220). Наприклад, 
апельсинова та лимонна олії LR Soul of Nature надходять з Конкордії, одного з регіонів 
Аргентини. Апельсинові та лимонні дерева в цьому регіоні органічно вирощуються вже 
більше 20, а це свідчить про любов до своєї справи.  
 
1.6. Чому ціни на ефірні олії значно відрізняються?  
Перша причина – це різний час збирання врожаю різних рослин. Друга – це 
розповсюдженість однієї сировини та рідкісність іншої. На ціну також впливають різні 
методи екстрагування ефірних олій з відповідних рослин та необхідна кількість кожної 
рослини. 
 
1.7. Чому ефірні олії з кульковим аплікатором LR Soul of Nature мають додаткову 
коробочку, яка не передбачена для іншої продукції LR Soul of Nature?  
Тому що до них додається інструкція з використання та перелік технічних даних, які 
вкладаються у коробочку.  
 
 
 
2. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ  
 
2.1. Продукція LR Soul of Nature має миттєвий ефект на мій настрій чи її потрібно 
використовувати тривалий час?  
Продукція LR Soul of Nature миттєво впливає на ваш настрій та самопочуття завдяки 
ароматичним речовинам. Від рецепторів аромат передається до головного мозку і 
викликає певні відчуття чи емоції. Використання тривалий час рекомендується для 
забезпечення максимально корисного впливу ваших емоцій на повсякденне життя, для 
насолоди гарним самопочуттям.  
 
2.2. Однокомпонентні ефірні олії LR Soul of Nature можна використовувати лише з 
олією для догляду LR Soul of Nature чи їх також можна додавати у дифузор?  
Їх можна використовувати для догляду за тілом/як масажну олію тільки після додавання у 
олію для догляду LR Soul of Nature та для ароматизації приміщення, змішуючи з водою та 
додаючи у дифузор або аромалампу.  
 
2.3. Чи можна використовувати ефірні суміші LR Soul of Nature у комбінації з олією 
для догляду LR Soul of Nature?  
Ні, суміші LR Soul of Nature з чотирьох аромасвітів призначені лише для ароматизації 
приміщень, тому їх не можна додавати у олію для догляду LR Soul of Nature, яка 
призначена для нанесення на шкіру.  
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2.4. Чи можна змішувати однокомпонентні ефірні олії та ефірні суміші LR Soul of 
Nature для ароматизації приміщення?  
Практична порада: вам підкажуть відчуття. Якщо ви відчуваєте, що у ефірній суміші LR 
Soul of Nature не вистачає одного чи двох компонентів, які вам особливо подобаються, 
додайте їх у суміш. 
 
2.5. Чи можна додавати однокомпонентні ефірні олії та ефірні суміші LR Soul of 
Nature у гелі для душу, креми для тіла та спреї для дому і текстилю LR Soul of 
Nature? 
Ні, вони не призначені для додавання у зазначені продукти. Ця продукція вже містить 
ідеально підібрану формулу відповідних ефірних олій, яка забезпечує приємний ефект.  
 
2.6. Чи можна додавати однокомпонентні ефірні олії та ефірні суміші LR Soul of 
Nature до іншої продукції для догляду від LR?  
Однокомпонентні ефірні олії та ефірні суміші LR Soul of Nature не призначені для 
додавання до іншої продукції від LR для догляду за тілом, оскільки в такому випадку 
неможливо гарантувати ефект продукції, її переносимість шкірою. До того ж асортимент 
продукції для догляду за шкірою з ефірними оліями LR Soul of Nature дуже широкий, тому 
завжди можна підібрати те, що підійде саме вам.  
 
2.7. Чи можу я використовувати продукти LR Soul of Nature з різних аромасвітів 
одночасно? 
Так, звичайно. Продукція LR Soul of Nature з чотирьох аромасвітів використовується як і 
коли вам хочеться.  
 
2.8. Чи призначені ефірні олії та ефірні суміші LR Soul of Nature для внутрішнього 
вживання?  
Ефірні олії та суміші LR Soul of Nature НЕ ПРИЗНАЧЕНІ для внутрішнього, перорального 
вживання. Продукція LR Soul of Nature сертифікована лише для нанесення (у 
розбавленому стані) на шкіру чи використання для ароматизації приміщення. Це також 
відповідає концепції нашого бренду (аромат наноситься на шкіру та впливає на 
самопочуття завдяки рецепторам та відчуттям).  
Ми впевнені, що наші ефірні олії дуже корисні, якщо їх додавати у засоби для догляду за 
шкірою, а також для ароматизації приміщень. Для максимального ефекту у приміщенні 
рекомендовано застосовувати спеціальні пристрої для ароматизації.  
 
2.9. Чи можна використовувати ефірні олії та ефірні суміші LR Soul of Nature у бані? 
Деякі ефірні олії та суміші олій LR Soul of Nature також можна використовувати у бані; вони 
можуть поліпшувати самопочуття. Але необхідно враховувати, що перебування у сауні не 
повинно перевищувати 10 хвилин, крім цього, додавати олії слід з обережністю. Зазвичай 
3-5 крапель ефірної олії достатньо на 2 л води. У разі використання концентрованих 
ефірних олій, таких як олія чебрецю, не слід додавати більше однієї краплі. Для інгаляції 
рекомендовано вживати найслабші за концентрацією ефірні олії з нашого асортименту.  
Практична порада: аромат ефірної олії має бути приємним. Більша інтенсивність не 
рекомендується, оскільки це може призвести до подразнення слизових оболонок очей та 
дихальних шляхів. Завжди читайте попередження на упаковках та паспорти безпеки 
продукції. 
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2.10. Чи можна застосовувати ефірні олії та ефірні суміші LR Soul of Nature у сауні?  
Продукцію LR Soul of Nature також можна використовувати у сауні. Просто додайте кілька 
крапель ефірної олії чи суміші LR Soul of Nature у воду та пориньте у ваш світ ароматів. 
Знову ж таки потрібно бути обережними з кількістю ефірної олії, що використовується: 
рекомендована кількість залежить від розміру сауни, зазвичай достатньо 3-7 крапель. 
Практична порада: аромат ефірної олії має бути приємним. Більша інтенсивність не 
рекомендується, оскільки це може призвести до подразнення слизових оболонок очей та 
дихальних шляхів. Завжди читайте попередження на упаковках та паспорти безпеки 
продукції. 
 
2.11. Чи можна використовувати продукцію LR Soul of Nature для немовлят та дітей 
до 2 років?  
Використання для немовлят та дітей до 2 років можливе лише після консультації з 
акушером, натуропатом чи педіатром. 
Наша компанія рекомендує використовувати ефірні олії та суміші для ароматизації 
приміщення за допомогою дифузора чи аромалампи. Таким чином, можна застосовувати 
корисні властивості продукції Soul of Nature для найменших діток. Коли діти поруч, завжди 
потрібно використовувати меншу кількість ефірної олії, оскільки діти більш чутливі, ніж 
дорослі. Завжди читайте попередження на упаковках та паспорти безпеки відповідної 
продукції. 
 
2.12. Чи можна використовувати продукцію LR Soul of Nature під час вагітності?  
Як правило, слід уникати вдихання чистих ефірних олій під час вагітності. Однак, оскільки 
концентрація ефірних олій у продукції для догляду LR Soul of Nature є значно нижчою, ніж 
у чистій ефірній олії, цю продукцію можна використовувати під час вагітності. Наша 
компанія рекомендує порадитися щодо ефірних олій з лікарем. Завжди читайте 
попередження на упаковках та паспорти безпеки відповідної продукції. 
 
2.13. Чи безпечні ароматизатори приміщень з ефірною олією для домашніх тварин?  
Якщо ви дотримуєтесь рекомендованого часу використання та кількості ефірної олії, 
ароматизація приміщення не чинить шкідливого впливу на домашніх тварин. Вони 
реагують на ефірні олії по-іншому, ніж люди, тому, якщо ви застосовуєте ефірну олію для 
ароматизації приміщення вперше, уважно слідкуйте за домашніми тваринами. Дифузори 
та аромалампи не слід встановлювати поруч чи неподалік місць відпочинку тварин. 
Безпосереднє нанесення, напр., для обробки шерсті, не рекомендоване. 
 
2.14. Яка різниця між використанням дифузора та аромалампи для ароматизації 
приміщення? 
Ви додаєте кілька крапель ваших улюблених ефірних олій у воду як в аромалампу, так і в 
дифузор. Однак дифузор дає більш інтенсивний аромат: спеціальна ультразвукова 
технологія розкладає суміш води та олії на атоми без підігріву. Вбудований вентилятор 
насичує ароматним туманом все приміщення. Тому його краще використовувати у великих 
приміщеннях. В аромалампі вода з олією нагрівається свічкою, що призводить до 
випаровування рідини. Тому аромалампа ідеально підходить для невеликих кімнат. 
 
 
2.15. Чому через деякий час я не відчуваю аромат ефірної олії?  
Через деякий час ніс призвичаїться до аромату ефірних олій та свідоме відчуття аромату 
не виникає. Це абсолютно природній процес в організмі.  
Порада: вийдіть з наповненої ароматом кімнати після перебування в ній, а потім зайдіть 
ще раз – і ви знову відчуватимете приємний аромат.  
 
 
 
 

5  



3. ЗДОРОВ’Я  
 
3.1. Що робити, якщо нерозведена/велика кількість продукції потрапляє в очі або на 
слизові?  
Заходи невідкладної допомоги неведені в розділі 4 паспорту безпеки відповідної продукції, 
а також на упаковці. Якщо нерозведена ефірна олія потрапляє на шкіру, її необхідно 
негайно промити проточною водою з милом. Якщо ефірна олія попадає в очі, необхідно 
зняти контактні лінзи (якщо вони є) та промивати очі 10-15 хвилин водою, очі повинні бути 
відкриті. Якщо олія потрапила лише в одне око, захистіть непошкоджене око під час 
промивання іншого. Якщо неприємні відчуття залишаються, необхідно звернутися до 
офтальмолога.  
 
3.2. Чи має продукція LR Soul of Nature токсичний ефект?  
Ефірні олії не мають токсичного ефекту.  
 
3.3. Чи може ароматизація приміщення ефірними оліями та сумішами LR Soul of 
Nature бути шкідливою для здоров’я?  
Якщо ви дотримуєтеся рекомендацій щодо часу використання та кількості ефірної олії, 
наповнення приміщення ароматом ефірних олій є безпечним для здоров’я та може 
покращити самопочуття. Але бажано слідкувати за реакцією організму на аромат у кімнаті. 
У випадку алергії на будь-який компонент ефірних олій їхнє використання НЕ 
РЕКОМЕНДОВАНЕ.  
 
 
4. ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ  
 
4.1. Чи є шкідливими ефірні олії та суміші LR Soul of Nature для каналізації?  
Нерозведені ефірні олії не можна зливати в каналізацію.  
 
4.2. Як найкраще зберігати продукцію LR Soul of Nature?  
Ефірні олії та продукцію, яка містить ефірні олії, потрібно зберігати в темному та сухому 
місці, оскільки вони дуже чутливі до прямого світла. Саме тому продукція LR Soul of Nature 
постачається у флаконах темно-коричневого кольору. Найкращим місцем для зберігання є 
шафа; необхідно також завжди перевіряти, щоб флакони були завжди щільно закриті.  
 
4.3. Скільки можна зберігати продукцію LR Soul of Nature?  
Перевірте кінцеву дату використання на упаковці відповідної продукції для догляду за 
тілом.  
У випадку ефірних олій та сумішей тривалість періоду придатності для використання 
визначається умовами зберігання. Чим кращі умови зберігання (прохолодне, темне та 
сухе місце), тим довше ви зможете насолоджуватися ефірними оліями.  
 
4.4. Як утилізувати ефірні олії та суміші?  
Необхідно звернутися до місцевої компанії з переробки відходів; ця інформація також 
зазначена в розділі 13 паспорту безпеки відповідної продукції.  
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