
Bachove RESCUE® prípravky

Všetky Rescue produkty sú určené na krízové, náročné situácie. Pomáhajú čeliť záťažovým situáciám, stresom, náhlym 
traumám  a  stratám  (napr.  dôležitá  návšteva  lekára,  náročná  skúška,  či  pohovor,  rozvod,  strata  zamestnania,  úmrtie 
blízkeho, konflikty v zamestnaní a doma,  šikana, mobbing, množstvo termínovaných úloh a povinností, pri ceste lietadlom, 
ale i v každodennom pracovnom tempe a záťaži.)

RESCUE® REMEDY esencia 10ml     
RESCUE® REMEDY esencia 20ml     
Esencia na krízové  situácie  je zmesou piatich kvetových esencií. Obsahuje Impatiens, Star of Bethlehem, 
Cherry Plum, Rock Rose, Clematis. 

    RESCUE® REMEDY sprej  20 ml   
    Krízová esencia RESCUE vo forme praktického spreja. Pozostáva z tých istých zložiek ako Rescue   

esencia, t.j. Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis.

RESCUE® perly 28 ks 
Aromatické gelové perly s obsahom obľúbenej zmesi RESCUE®. Lahodná chuť vanilky a pomaranča Rescue 
vo forme perál je vynikajúcim pomocníkom v každodenných vypätých, náročných situáciách. Stačí nechať 
rozpustiť jednu perlu voľne v ústach. Jedna perla obsahuje 4 kvapky originálnej esencie Rescue. Neobsahuje 
alkohol, má čisté prírodné zloženie.

RESCUE® krém 30 g  
Krízový krém má hojivé, upokojujúce, zvláčňujúce a hydratačné účinky. Obsahuje výťažky z piatich kvetov 
ako krízová esencia, t.j. Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis, plus originálnu 
kvetovú esenciu Crab Apple.

RESCUE® pre deti kvapky 10 ml     
RESCUE® Kids – krízové kvapky určené najmä pre deti, bez obsahu alkoholu. Obsahujú originálnu zmes 
Bachových kvetov Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose a Clematis. Nerozbitná plastová 
fľaštička s kvapátkom, je obľúbeným a praktickým balením nielen pre deti.

RESCUE® Pets – Rescue pre zvieratá 10ml 
Originálna RESCUE® zmes je teraz dostupná aj špeciálne pre zvieratá, pre domácich miláčikov i všetky 
ostatné zvieratá, bez obsahu alkoholu.Vhodná zmes esencií pre všetky zvieratá v náročných situáciách, 
akými sú napr: návšteva veterinára, cestovanie, zmena prostredia, zmena majiteľa, silvestrovské petardy 
atď.

RESCUE® NIGHT kvapky 10ml  
RESCUE® NIGHT sprej 20ml      
Esencia na dobrý spánok. Ide o kombináciu originálnej  krízovej  esencie RESCUE (Impatiens, Star of 
Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis) plus Bachovej kvetovej esencie White Chestnut.

RESCUE® NIGHT kapsule 28ks 
Pre pokojný a plnohodnotný spánok. Jednoducho sa nechajú rozpustiť na jazyku. Prinášajú   uvoľnenie a 
pokoj  po  náročnom  dni.  Gélové  kapsule  obsahujú  obľúbenú  zmes  RESCUE®  kvapiek  doplnenú  o 
originálnu  Bachovu  kvetovú  esenciu  White  Chestnut  (Biely  gaštan),  ktorý  zbaví  človeka  neodbytných 
neželaných myšlienok, neustále sa bežiacich hlavou, a tým aj mentálneho napätia. Neobsahuje alkohol, 
obsah je len na báze prírodných látok. Užívanie: jedna gélová kapsula sa  nechá tesne pred spánkom 
rozpustiť na jazyku.



RESCUE® pastilky 50g    
Krízové  pastilky,  cukríky  obsahujú  kombináciu  originálnej  RESCUE  esencie  (Impatiens,  Star  of 
Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis). Sú bez alkoholu a cukru. Praktické ,,klip-klap” otváranie. 
Príchuť čiernej ríbezle, pomaranča alebo brusnice. Sú určené nielen pre deti.

RESCUE® žuvačky 37g ( 17 ks v balení)    
Prvé žuvačky s obsahom originálnej zmesi esencií Bachových® kvetov Impatiens, Star of Bethlehem, 
Cherry Plum, Rock Rose, Clematis. S prírodnou chuťou pomaranča a bazy, bez obsahu alkoholu a cukru, 
či umelých látok. Pohodlné a rýchle užitie.
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