
...let`s live green! 

 

GREENWALK SPA ELIXIR 

EUCALYPTUS FRESHNESS 

Sudėtis:  
natūralūs eukaliptų ir pipirmėčių 
lapų, citrinų, čiobrelių, pušų 
pumpurų, kraujažolės, kmynų 
ekstraktai bei eukaliptų ir citrinų  
eteriniai aliejai. 

Šių ekstraktų kompozicija 
malšina įtampą, emocinį 
stresą, gerina nuotaiką ir 
darbingumą, pasižymi 
stipriomis antibakterinėmis 
savybėmis.  Naudojant 
vandens procedūroms, 
ekstrakto poveikis sustiprėja. 

Produkto pagrindą sudaro 

eukaliptas. Tai nepakeičiama 

priemonė nuo peršalimo ir gripo. 

Jis pasižymi antiseptinėmis 

savybėmis ir gaivinančiu poveikiu.  

Pipirmėtė gaivina, atpalaiduoja ir 

mažina raumenų įtampą, veikia 

raminančiai.  

Čiobrelis pasižymi raminančiomis, 

antispazminėmis, skausmą 

malšinančiomis, 

prieštraukulinėmis, antiseptinėmis, 

dezinfekcinėmis savybėmis.  

 

 

 

 

Padeda įveikti chroniško nuovargio 
sindromą. Įtampą pašalinti padeda 
į ekstrakto sudėtį įeinančios 
pipirmėtės, citrinos bei pušų 
pumpurai.  Čiobrelis su kmynais ir 
kraujažolėmis turi teigiamą poveikį 
odai, ramina ją, gydo, malšina 
skausmą ir dezinfekuoja. 
 
Reguliariai naudojant 
ekstraktą iš natūralių žolelių, 
užtikrinamas teigiamas 
poveikis žmogaus organizmui 
su maksimaliu efektu. 
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...let`s live green! 

 

Vartojimas: 

10 l vandens įpilkite 1-10 ml 
eliksyro, priklausomai nuo 
vartojimo pobūdžio. 
Rekomenduojama vandens 
temperatūra: 15-42° C.  Vonelės 
rankoms ir kojoms efektyviai 
pagerina fizinę organizmo būklę. 
Nedidelį kiekį eliksyro galima įpilti 
į druską ir lengvais judesiais įtrinti 

į odą. Po 2-5 minučių  reikia 
nuplauti vandeniu. Tokio pobūdžio 
procedūra puikiai valo ir tonizuoja 
odą.  Į vandenį įlašinus keletą SPA 
eliksyro lašų, plaukams, patalpoms 
bei drabužiams suteikiamas  
gaivus, natūralus aromatas. 
Priklausomai nuo vandens kiekio 
vonioje ir pageidaujamo stiprumo, 

į vandenį įlašinama 10-30 ml SPA 
eliksyro. Optimali vandens 
temperatūra tonizuojančiai vonios 

procedūrai: +36°C, 

atpalaiduojančiai: +37° C. Po 
vonios procedūrų su ekstraktais 
dušo nenaudoti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO! 

Pirtyje eliksyrus galima naudoti tik 
praskiedus vandeniu! 1 arbatinį 

šaukštelį (5 ml) eliksyro įpilti į 
1000 ml vandens kiekį ir užpilti ant 
karštų akmenų. Eliksyrų negalima 
laikyti aukštos temperatūros pirties 
patalpose! Nėštumo metu dėl 
eliksyro naudojimo būtina 
pasikonsultuoti su gydytoju! 
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Sudėtis:  
natūralūs levandų, liepų, 
kalendros, ajero šaknų, raudonėlių, 
juodųjų serbentų, medetkų, 
erškėtrožių, mėtų, našlaičių, 
svarainių, krapų, salierų, 
petražolių, pušų pumpurų, 
eukaliptų ekstraktai bei šalavijų, 
mėtų ir levandų eteriniai aliejai. 
 
Šių ekstraktų kompozicija 
palankiai veikia odą, suteikia 
komforto ir atsipalaidavimo 
jausmą. Naudojant vandens 
procedūroms, ekstrakto 
poveikis sustiprėja. 

Levanda - vienas iš populiariausių 
aromatinių augalų. Ji padeda 
gydant raumenų, sąnarių ir galvos 
skausmus. Regeneruoja odą po 
nudegimų, neutralizuoja virusines 
infekcijas. Teigiamos levandos 
savybės padeda greičiau atgauti 
jėgas ir energiją, didina darbo 
našumą, pašalina dienos pabaigoje 
susikaupusią įtampą, didina protinį 
aktyvumą.  Kalendra pasižymi 
antibakteriniu poveikiu, palankiai 
veikia nervų sistemą ir nusilpusį 
organizmą. Ajero šaknis gerai 
žinoma dėl jos ypač stipraus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
priešuždegiminio, skausmą 
malšinančio, žaizdų gydomojo ir 
raminančio poveikio. Ajerų šaknų 
ir salierų derinys naudojamas 
reumatinių ligų gydymui, mažina 
įtampą, pakelia tonusą. 
 Liepa ypač palankiai veikia nervų 
sistemą, suteikdama raminantį 
efektą.  Raudonėlis naudingas odai, 
ramina centrinę nervų sistemą. 
Derinyje su medetkomis  sustiprina 
priešuždegiminį poveikį. Juodųjų 
serbentų, erškėtuogių, svarainių 
ekstraktai derinyje su vandens 
procedūromis aprūpina vandenyje 
tirpiais vitaminais, ypač vitaminu 
C. Kartu su levandų ir petražolių 
kompozicija teigiamai veikia odą. 
Levandos ir mėtos yra puiki 
profilaktinė priemonė nuo 
peršalimo ir gripo. Mėta gaivina, 
atpalaiduoja ir mažina raumenų 
įtampą, veikia raminančiai. Krapai  
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pasižymi dezinfekcinėmis 
savybėmis. Jie taip pat teigiamai 
veikia kvėpavimo organų sistemą, 
kepenis, ramina nervų sistemą, 
mažina galvos skausmą, mažina 
kraujo spaudimą, gerina regėjimą. 
Salierai ir petražolės yra puiki 
profilaktinė priemonė nuo 
peršalimo ir gripo. 
 
Reguliariai naudojant 
ekstraktą iš natūralių žolelių, 
užtikrinamas teigiamas 
poveikis žmogaus organizmui 
su maksimaliu efektu. 
 

Vartojimas: 

10 l vandens įpilkite 10-30 ml 
eliksyro, priklausomai nuo 
vartojimo pobūdžio. 
Rekomenduojama vandens 
temperatūra: 15-42° C.  Vonelės 
rankoms ir kojoms efektyviai 
pagerina fizinę organizmo būklę. 
Nedidelį kiekį eliksyro galima įpilti 
į druską ir lengvais judesiais įtrinti 

į odą. Po 2-5 minučių  reikia 
nuplauti vandeniu. Tokio pobūdžio 
procedūra puikiai valo ir tonizuoja 
odą.  Į vandenį įlašinus keletą SPA 
eliksyro lašų, plaukams, patalpoms  

 

 

 

 

 

 

bei drabužiams suteikiamas  
gaivus, natūralus aromatas. 
Priklausomai nuo vandens kiekio 
vonioje ir pageidaujamo stiprumo, 

į vandenį įlašinama 10-30 ml SPA 
eliksyro. Optimali vandens 
temperatūra tonizuojančiai vonios 

procedūrai: +36°C, 

atpalaiduojančiai: +37° C. Po 
vonios procedūrų su ekstraktais 
dušo nenaudoti.  

 

DĖMESIO! 
Pirtyje eliksyrus galima naudoti tik 

praskiedus vandeniu! 1 arbatinį 

šaukštelį (5 ml) eliksyro įpilti į 
1000 ml vandens kiekį ir užpilti ant 
karštų akmenų. Eliksyrų negalima 
laikyti aukštos temperatūros pirties 
patalpose! Nėštumo metu dėl 
eliksyro naudojimo būtina 
pasikonsultuoti su gydytoju! 
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Sudėtis:  
natūralūs liepų, ramunėlių, dobilų, 
juodųjų serbentų, raudonėlių 
ekstraktai bei arbatmedžio, šalavijų 
ir citrinų eteriniai aliejai.  

 Malonus aromatas kartu su 
vandens procedūromis leis 
akimirkai atsipalaiduoti ir 
užsimiršti nuo kasdieninio 
skubėjimo ir rutinos. 
Naudojant vandens 
procedūroms, ekstrakto 
poveikis sustiprėja.   

Liepa teigiamai veikia nervų 
sistemą, suteikdama raminantį 
efektą. Ramunėlės pasižymi 
priešuždegiminiu, priešalerginiu, 
skausmą malšinančiu poveikiu, 
taip pat gerina žaizdų gijimą. 
Dobilas turi priešuždegiminių ir 
antiseptinių savybių. Jis 
naudojamas anemijai ir peršalimo 
ligoms gydyti. 
Raudonėlis naudingas odai, ramina 
centrinę nervų sistemą.  
Juodieji serbentai pasižymi 
priešuždegiminėmis savybėmis, 
stiprina imunitetą. Jų sudėtyje yra: 
angliavandenių, pektinų,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

celiuliozės, mineralų tokių, kaip 
kalis, manganas, geležis, varis ir 
cinkas, organinės kilmės medžiagų, 
B, P, E, K, C grupės vitaminų. 
Juodieji serbentai – tai vitaminų 
koncentratas, kurie reikalingi mūsų 
organizmui.  

 
Reguliariai naudojant 
ekstraktą iš natūralių žolelių, 
užtikrinamas teigiamas 
poveikis žmogaus organizmui 
su maksimaliu efektu. 
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Vartojimas: 

10 l vandens įpilkite 1-10 ml 
eliksyro, priklausomai nuo 
vartojimo pobūdžio. 
Rekomenduojama vandens 

temperatūra: 15-42° C.  Vonelės 
rankoms ir kojoms efektyviai 
pagerina fizinę organizmo būklę. 
Nedidelį kiekį eliksyro galima įpilti 
į druską ir lengvais judesiais įtrinti 

į odą. Po 2-5 minučių  reikia 
nuplauti vandeniu. Tokio pobūdžio 
procedūra puikiai valo ir tonizuoja 
odą.  Į vandenį įlašinus keletą SPA 
eliksyro lašų, plaukams, patalpoms 
bei drabužiams suteikiamas  
gaivus, natūralus aromatas. 
Priklausomai nuo vandens kiekio 
vonioje ir pageidaujamo stiprumo, 

į vandenį įlašinama 10-30 ml SPA 
eliksyro. Optimali vandens 
temperatūra tonizuojančiai vonios 

procedūrai: +36°C, 

atpalaiduojančiai: +37° C. Po 
vonios procedūrų su ekstraktais 
dušo nenaudoti.  

 

 

 

 

 

 
 
DĖMESIO! 

Pirtyje eliksyrus galima naudoti tik 

praskiedus vandeniu! 1 arbatinį 

šaukštelį (5 ml) eliksyro įpilti į 
1000 ml vandens kiekį ir užpilti ant 
karštų akmenų. Eliksyrų negalima 
laikyti aukštos temperatūros pirties 
patalpose! Nėštumo metu dėl 
eliksyro naudojimo būtina 
pasikonsultuoti su gydytoju! 
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Sudėtis:  
natūralūs šalavijų, mėtų, 
kraujažolės, ajerų šaknų, levandų, 
erškėtuogių, jonažolės, čiobrelių, 
beržo pumpurų, petražolių, 
medetkų, ramunėlių ekstraktai bei 
šalavijų, levandų, citrinų, eukaliptų 
ir pušų pumpurų eteriniai aliejai. 

Šių ekstraktų kompozicija 
malšina įtampą, emocinį 
stresą, gerina nuotaiką ir 
darbingumą, pasižymi stipriu 
antibakteriniu poveikiu. 
Naudojant vandens 
procedūroms, ekstrakto 
poveikis sustiprėja. 

Čiobrelis pasižymi raminančiomis, 
antispazminėmis, skausmą 
malšinančiomis, 
prieštraukulinėmis, antiseptinėmis, 
dezinfekcinėmis savybėmis. 
Padeda įveikti chroniško nuovargio 
sindromą.  
Jonažolė pridedama dėl jos 

priešuždegiminių, antiseptinių 

savybių. Derinyje su šalavijais, 

mėtomis ir čiobreliais ji mažina 

organizmo nuovargį. Taip pat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stiprina smulkiąsias kraujagysles – 
kapiliarus.  
Levandos ir mėtos yra puiki 
profilaktinė priemonė nuo 
peršalimo ir gripo.  
Mėta gaivina, atpalaiduoja ir 
mažina raumenų įtampą, veikia 
raminančiai. 
Medetkos ir ramunėlės pasižymi 
ypač stipriu priešuždegiminiu 
poveikiu.  
Beržų pumpurai pridedami dėl jų 
priešreumatinio poveikio.  
 
Reguliariai naudojant 
ekstraktą iš natūralių žolelių, 
užtikrinamas teigiamas 
poveikis žmogaus organizmui 
su maksimaliu efektu. 
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Vartojimas: 

10 l vandens įpilkite 1-10 ml 
eliksyro, priklausomai nuo 
vartojimo pobūdžio. 
Rekomenduojama vandens 

temperatūra: 15-42° C.  Vonelės 
rankoms ir kojoms efektyviai 
pagerina fizinę organizmo būklę. 
Nedidelį kiekį eliksyro galima įpilti 
į druską ir lengvais judesiais įtrinti 

į odą. Po 2-5 minučių  reikia 
nuplauti vandeniu. Tokio pobūdžio 
procedūra puikiai valo ir tonizuoja 
odą.  Į vandenį įlašinus keletą SPA 
eliksyro lašų, plaukams, patalpoms 
bei drabužiams suteikiamas  
gaivus, natūralus aromatas. 
Priklausomai nuo vandens kiekio 
vonioje ir pageidaujamo stiprumo, 

į vandenį įlašinama 10-30 ml SPA 
eliksyro. Optimali vandens 
temperatūra tonizuojančiai vonios 

procedūrai: +36°C, 

atpalaiduojančiai: +37° C. Po 
vonios procedūrų su ekstraktais 
dušo nenaudoti.  

 

 

 

 

 

 
 
DĖMESIO! 

Pirtyje eliksyrus galima naudoti tik 

praskiedus vandeniu! 1 arbatinį 

šaukštelį (5 ml) eliksyro įpilti į 
1000 ml vandens kiekį ir užpilti ant 
karštų akmenų. Eliksyrų negalima 
laikyti aukštos temperatūros pirties 
patalpose! Nėštumo metu dėl 
eliksyro naudojimo būtina 
pasikonsultuoti su gydytoju! 
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Sudėtis:  
natūralūs pušų pumpurų ir spyglių, 
kadagio uogų, šalavijų lapų, 
eukaliptų, pipirmėčių, čiobrelių, 
pelynų ekstraktai bei pušies ir eglės 
eteriniai aliejai.  

Šių ekstraktų kompozicija 
mažina įtampą, emocinį stresą, 
gerina nuotaiką ir darbingumą, 
pasižymi stipriomis 
antibakterinėmis savybėmis. 
Naudojant vandens 
procedūroms, ekstrakto 
poveikis sustiprėja. 

Pušis ypač rekomenduojama 
plaučių ligų gydymui. Pasižymi 
tonizuojančiu poveikiu plaučiams, 
inkstams ir nervų sistemai, mažina 
nuovargį, turi jauninančių, 
regeneruojančių ir organizmą 
stiprinančių savybių.  
Čiobrelis pasižymi raminančiomis, 
antispazminėmis, skausmą 
malšinančiomis, 
prieštraukulinėmis, antiseptinėmis, 
dezinfekcinėmis savybėmis. 
Padeda įveikti chroniško nuovargio 
sindromą.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dėl baktericidinių savybių kadagio 
uogos užima pirmaujančią poziciją. 
Šio augalo aliejus malšina 
skausmą, žvalina, valo, šildo ir 
stiprina. Kadagio uogos pasižymi 
stipriu detoksikuojančiu ir 
tonizuojančiu poveikiu, kadangi iš 
organizmo padeda pašalinti 
toksinus, mažina nervinę įtampą, 
protinį nuovargį ir nerimą. Tai 
nepakeičiama priemonė nuo 
peršalimo ir gripo. Pasižymi 
antiseptinėmis ir gaivinančiomis 
savybėmis.  
Pelynas pasižymi raminamuoju, 
organizmo stiprinamuoju, žaizdų 
gydomuoju poveikiu. Jo sudėtyje 
yra azuleno, kuris mažina 
alergines, niežulio ir virusines odos 
reakcijas. 
Pipirmėtė gaivina, atpalaiduoja ir 
mažina raumenų įtampą, veikia 
raminančiai.  
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Šalavijo lapai pasižymi raminančiu, 
anstispazminiu, priešuždegiminiu, 
sutraukiamuoju, skausmą 
malšinančiu, antiseptiniu, 
baktericidiniu poveikiu, jie skatina 
kraujo krešėjimą, mažina prakaito 
liaukų sekreciją ir didina diurezę. 

Reguliariai naudojant 
ekstraktą iš natūralių žolelių, 
užtikrinamas teigiamas 
poveikis žmogaus organizmui 
su maksimaliu efektu. 
 

Vartojimas: 

10 l vandens įpilkite 1-10 ml 
eliksyro, priklausomai nuo 
vartojimo pobūdžio. 
Rekomenduojama vandens 

temperatūra: 15-42° C.  Vonelės 
rankoms ir kojoms efektyviai 
pagerina fizinę organizmo būklę. 
Nedidelį kiekį eliksyro galima įpilti 
į druską ir lengvais judesiais įtrinti 

į odą. Po 2-5 minučių  reikia 
nuplauti vandeniu. Tokio pobūdžio 
procedūra puikiai valo ir tonizuoja 
odą.  Į vandenį įlašinus keletą SPA 
eliksyro lašų, plaukams, patalpoms 
bei drabužiams suteikiamas  
gaivus, natūralus aromatas.  

 

 

 

 

 

 

Priklausomai nuo vandens kiekio 
vonioje ir pageidaujamo stiprumo, 

į vandenį įlašinama 10-30 ml SPA 
eliksyro. Optimali vandens 
temperatūra tonizuojančiai vonios 

procedūrai: +36°C, 

atpalaiduojančiai: +37° C. Po 
vonios procedūrų su ekstraktais 
dušo nenaudoti.  
 

DĖMESIO! 
Pirtyje eliksyrus galima naudoti tik 

praskiedus vandeniu! 1 arbatinį 

šaukštelį (5 ml) eliksyro įpilti į 
1000 ml vandens kiekį ir užpilti ant 
karštų akmenų. Eliksyrų negalima 
laikyti aukštos temperatūros pirties 
patalpose! Nėštumo metu dėl 
eliksyro naudojimo būtina 
pasikonsultuoti su gydytoju! 
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