
Gamma 4 elements/4 estacions 
 

Foc, aire, aigua i terra. La força 
natural dels elements amb tu. 
Quin és el teu?  
Quin necessites en aquest moment? 
 
Sent la força dels elements de l’inici dels temps i 
experimenta la sensació  de benestar que aquest producte 
LXIR t’ofereix a cada estació de l’any. 
 

Presentació: envàs natural de 50 ml 

 

Us: producte polivalent (multitascking) per a us extern. 

Sèrum aromatitzat per aplicar directament a la cara i al cos. 
També es pot utilitzar com a perfum i per a massatge. La 
seva aroma treballa amb les emocions de la persona a nivell 
cel·lular alhora que hidrata i regenera la pell.  
 
 

Ingredients: olis bio de primer premsat en fred i 

mescla d’olis essencials naturals quimiotipats d’alta qualitat. 
Producte fresc que es connecta amb les necessitats de les 
diferents estacions: Calidesa de tardor, recer de l’hivern; 
impuls de primavera i frescor d’estiu. 

 



Element foc 
 
El sèrum aromatitzat amb l’aroma de l’element foc treballa 
emocionalment transformant les teves emocions en positives 
i noves. T’aporta entusiasme, optimisme, passió, activitat, 
vitalitat, impuls, dinamisme, coratge, acció renovació de 
vida. 
Transforma les teves emocions, sent la força dels elements 
de l’inici del temps i experimenta la sensació de benestar que  
t’ofereix l’aroma de l’element foc. 

 
Element aire 
 
El sèrum aromatitzat amb l’aroma de l’element aire treballa 
emocionalment transformant les teves emocions en positives 
i noves. T’aporta suavitat, llibertat, expansió, equilibri, 
pensament, memòria, claredat i reflexió, intel·lecte, obertura 
de ment, sentiment de pau. 

 
Desperta els teus sentits, obre la teva imaginació, sent el vent 
dels arbres i experimenta la sensació de benestar que 
t’ofereix l’aroma de l’element aire. 

 
Element aigua 
 
El sèrum aromatitzat amb l’aroma de l’element aigua treballa 
emocionalment transformant les teves emocions en positives 
i noves. T’aporta sentiment d’amor, sensualitat, adaptació, el 
record de la infància, continuïtat i fermesa, fluïdesa, la 
seguretat d’allò que se sent. 
 



Submergeix-te en un mar de serenitat i tendresa, dins un 
bany de naturalesa i experimenta la sensació de benestar que 
l’aroma de l’aigua t’ofereix. 

 
Element terra 
 
El sèrum aromatitzat amb l’aroma de l’element terra treballa 
emocionalment transformant les teves emocions en positives 
i noves. T’aporta fertilitat, font d’aliment, materialització, 
constància, força de voluntat, una visió real, pràctica i 
concreta. 
 
Sent la plenitud i seguretat de la terra i experimenta, la 
sensació de benestar que l’aroma de l’element terra t’ofereix. 
  
Els olis 4 elements també es poden utilitzar per a massatge 
energètic. 
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