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50 ml. økologisk jomfru kokosolie 

tilført energier - intet andet 

Kokosolie er i fast form indtil ca. 25 grader celsius, husk at vende glasset rigtig, 
når det åbnes og sæt låget fast på efter brug.  

 

Ozelia Healingsolie  er kokosolie tilført energi i forskellige svingninger afhængigt af, 

hvad den skal bruges til at heale på. Ozelia Healingsolie kan bruges til at heale på kroppen, så 
kroppen får en chance for at komme i bedre balance – nogle gange vil symptomerne helt 
forsvinde og kroppen være helet op.  
Jeg kan ikke garantere, at alle problemer forsvinder ved at bruge disse produkter, men 
kroppen får hjælp til at komme tilbage til balance. Selvfølgelig skal du altid kontakte din 
læge, hvis du er syg, men Ozelia Healingsolie kan måske hjælpe dig med forskellige ting.  

Symptomerne ændrer sig indenfor få minutter, hvis du prøver Ozelia Healingsolie og du 
kan få glæde af det (hovedregel). Ændringerne kan være f.eks. at smerterne bliver mindre 
eller forstærket, der opnås en bedre funktion af organet, musklen eller leddet eller der breder 
sig varme i organet, musklen eller leddet (selvom det er huden, det bliver smurt ud på) eller 
man kan mærke energien begynder at arbejde i huden og efterfølgende i det område, som 
den er møntet på.  
Fortsæt brugen af Ozelia Healingsolie og få den fulde effekt, hvis du har fået en reaktion 
fra kroppen. Der kommer kun en reaktion, hvis den svingning, der er kodet i Ozelia 

Healingsolien modsvarer den svingning, der er problemet i kroppen. Hvis symptomet bliver 
forværret eller det bliver ubehageligt, når healingsolien bliver smurt på, så spray med Lysias 
Spray ud over stedet, så forsvinder ubehaget omgående. Årsagen til ubehaget skyldes den 
omgående påvirkning af området og at kroppen prøver at slippe af med ubalancen.  

Ozelia Healingsolier bruges efter behov. Du kan ikke overforbruge dem – det værste, der vil 
sker, er, at der ingenting sker. Brug dem f. eks. 2-4 gange om dagen eller mærk efter hvad 
kroppen har behov for. Jeg kan ikke sige, at det vil hjælpe hver gang, men afprøv det og lad 
kroppen fortælle om der er en effekt eller ej.  

Det er gratis, at afprøve Ozelia Healingsolie hos forhandlerne mod forudgående aftale, for at 

se om der er nogen effekt. Se forhandlere på www.sol-farah.com”Gå til forhandlerliste” på 
forsiden af hjemmesiden. Jeg håber, at du vil få stor glæde af at benytte disse fantastiske 
produkter. 

Charlotte Sol-Farah Hansen 



    

Hør hvilken glæde andre brugere af 
Ozelia Healingsolier har haft af produkterne 

"Nat-tisseri" Ozelia Blærehealing 
”Jeg har i flere år lidt af nat-tisseri, og i løbet af vinteren har det specielt været slemt, hvor 
jeg har været på toilettet op til 8 gange i løbet af en nat. Jeg kan se en klar forbedring, og 
er nu gennemsnitligt kun oppe at tisse en enkelt gang om natten - variende efter hvor 
meget væske jeg har drukket. Måske handler en del af mit problem også om dårlige vaner, 
men produktet hjalp i høj grad med at komme det til livs.” 

"Jeg har brugt Ozelia Hjernehealing på min lille søn på 2 år"  
"Jeg har brugt Ozelia Hjernehealing på min lille søn på 2 år. Han er diagnosticeret med 
en misdannelse af lillehjernen (Ciari I) som giver ham motoriske udfordringer og 
hovedpiner. Min søn har flere gang selv fundet Hjernehealingsolien, og bedt om at få den 
smurt på, og hvis der har stået flere identiske flasker med Ozelia Healingsolie har han 
hver gang fundet frem til Hjernehealingsolien." 

"Smerterne i min storetå er nu forsvundet" Ozelia Kredsløbshealing: ”Jeg har 
smurt mine ben med kredsløbshealing og smerterne i min storetå er nu forsvundet og det 
håber jeg også at de gør i mine ben, jeg har kun brugt den i 3 uger, men har haft 
smerterne i årevis.” 

"Jeg har næsten ikke smerter mere og kan begynde at gå" 
Ozelia Ledhealing 

”Jeg har knæproblemer, og har nu smurt dem med ledhealingsolien siden sidst i januar 
2012. Det har resulteret i, at jeg næsten ikke har smerter mere og kan begynde at gå, 
hvilket jeg ikke har gjort uden krykker i næsten 2 år. Jeg bruger den også til mine 
klienter.” 

Få minutter efter er smerterne væk" Ozelia Ledhealing 
”Jeg lider af leddegigt og gigt i almindelighed, jeg har brugt ledhealings - og 
muskelhealingsolien sammen, og virkningen har været helt ubeskrivelig. Når jeg har brugt 
mine hænder meget, gør de meget ondt, så smører jeg dem og få minutter efter er 
smerterne væk. Jeg havde dem med op til lægen, for jeg synes han skulle vide, at der 
findes et alternativ til deres piller, som ikke hjalp mig, men gav mig en masse 
bivirkninger.” 

”Leddegigt og gigt i almindelighed” “Virkningen har været helt 
ubeskrivelig”  Ozelia Muskelhealing 
”Jeg lider af leddegigt og gigt i almindelighed, jeg har brugt ledhealings – og 
muskelhealingsolien sammen, og virkningen har været helt ubeskrivelig. Når jeg har brugt 
mine hænder meget, gør de meget ondt, så smører jeg dem og få minutter efter er 
smerterne væk. Jeg havde dem med op til lægen, for jeg synes han skulle vide, at der 
findes et alternativ til deres piller, som ikke hjalp mig, men gav mig en masse 
bivirkninger.” 

” Graviditet” - ”mange smerter i lænden” – ”tydelig bedring”  
Ozelia Ledbånd- og Senehealing 
“ Fra uge 31 i min graviditet, havde jeg mange smerter omme ved  bækkenleddet ved 
lænden, især voldsomt, når jeg stod op efter natten eller anden stille liggende stilling. Jeg 
smurte mig med Ozelia Ledbånd- og Senehealing morgen og aften og kunne allerede 
efter et par dage mærke tydelig bedring. Jeg fortsætter med at smøre resten af min 
graviditet..” 

” Hurtig lindring af meget ømme muskler”  Ozelia Muskelhealing 
“Jeg bruger ofte Ozelia muskelhealing, i kombination med Lysia Spray, i mit arbejde som 
massør. Olie og spray giver tilsammen en hurtig lindring af meget ømme muskler, og 
giver mig mulighed for, at komme dybere ned i de ømme muskler.” 

“Nærmest som en ”varmepude” det føles som om nyrerne falder til ro”  
Ozelia Nyrehealing 
Jeg blev anbefalet at prøve Ozelia Nyrehealing, idet jeg har nyre som ikke fungere så 
godt. Når jeg smører det på, giver det sådan en varmende fornemmelse, som breder sig 
helt ind i kroppen, nærmest som en ”varmepude” det føles som om nyrerne falder til ro, 
at de ikke er på overarbejde hele tiden. Man kan sige at de ganske enkelt for hjælp til at 
blive restaureret. 

“Lindring af ligament smerter ved graviditet”   

Ozelia Underlivshealing 

Under min graviditet smører jeg dagligt med Ozelia Underlivshealing og mærker, 
hvordan den virker lindrende på ligamentsmerter og det samme gør den, da jeg efter 
fødslen får nogle stride efterveer. Jeg smører mig faktisk et stykke tid efter fødslen, da jeg 
føler, at det hjælper hele mit underliv med ”at komme helt på plads igen”. 
SE FLERE PÅ WWW.SOL-FARAH.COM  



    

Ozelia Healingsolier smøres direkte på kroppen, hvor 
den blå markering er placeret. 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt eller 
bruges til massage 

Ozelia Bindevævshealing 

 
 
 

Ozelia Blærehealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. 

Ozelia Brystvævshealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt eller rundt 
langs hårgrænser 
eller i ansigtet 

Ozelia Cellehealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt eller rundt 
langs hårgrænsen. 

Ozelia DNA-healing 

 
 
 

Ozelia Galdeblærehealing 

 
 
 

Ozelia Hjernehealing 

 
 
 

Ozelia Hjertehealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. God at 
kombinere med 
Ozelia 
Cellehealing. 

Ozelia Hudhealing 
 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. 

Ozelia Kirtelvævshealing 
 

 
 
 

Ozelia Kredsløbshealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. 

Ozelia Ledbånd- og senehealing 
 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. 

Ozelia Ledhealing 
 

 
 
 

Ozelia leverhealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. 
 

Ozelia Lokal fedtsmeltning 
 

 Ozelia Lungehealing 
 
 

 
 
 
 
 

Ozelia Lymfedrænage 
Kan desuden med fordel også smøres op langs 
midten af kroppen. 
 



    

 
 
 

Ozelia Mavehealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt, gerne 
langs 
meridianerne 

Ozelia Meridianbanehealing 
 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt eller til 
massage 

Ozelia Muskelhealing 
 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. 

Ozelia Nervehealing 
Kan også smøres direkte på rygraden, der hvor 
nerve går ud. 

 
 
 

Ozelia Nyrehealing 

Smøres rundt 
langs hårgrænsen 

Ozelia Ro og afstresning 

Smøres rundt 
langs hårgrænsen 

Ozelia Sindshealing 

Smøres direkte på 
huden, hvor det er 
aktuelt. 

Ozelia Smertelindring 

Smøres på 
tandkødet og i 
munden, hvor det 
er aktuelt eller du 
kan børste tænder 
i den. 

Ozelia Tandhealing 

 
 
 

Ozelia Tyktarmshealing 
Kan også smøres direkte op i endetarmen. 
 

 
 
 
 

Ozelia Tyndtarmshealing 

 
 
 

Ozelia Underlivshealing 

 
 
 

Ozelia Øjenhealing 

 
 
 

Ozelia Ørehealing 

 

Ozelia Healingsolier kan med fordel kombineres med Lysias Spray, der er 

kanaliserede Kristus-, Ærkeenglenes- og Rensningsenergier. Energierne er lagt ind 
i sterilt vand og sprayes over dig eller direkte på det sted, hvor det er aktuelt.  

Det er ikke vigtigt at bruge meget ad gangen, det er bedre at bruge det hyppigere. 
Man skal principielt ikke være fedtet bagefter, huden skal kunne opsuge 
mængden. 

Forhandler 

 

 

 

 


