
  

som vinden 
- i ständig rörelse

Element: luft, rymd
Styrande: rörelse, kommunikation
Ädelsten: malakit, smaragd, korall

Kropp: lätt, tunn, slank 

Hud: tunn, torr, brist på fukt och fett;  
trött, livlös, tidiga ålderstecken; mörk hudton

Hår: torrt, grovt, strävt, krulligt, brunt

Ögon: små, tättsittande, blinkande, gröna‘

I balans: snabb i tanke, rörelse och hand-
ling, livlig, smittsamt entusiastisk,  
fantasirik, energisk, spontan och flexibel. 
Sympatisk, utåtriktad, kreativ.

Obalans: lätt orolig, nervös, impulsiv, stressad, 
splittrad, rastlös, otålig, planlös.  Dåligt självför-
troende och beslutsångest.  Värk i muskler och 
leder som t ex fibromyalgi.

Orsaker till obalans: Överansträngning,  
överstimulans, stress, plötsliga förändringar  
i livet, oregelbunda vanor och för lite sömn. 

Stressreaktion: oro, minnesförlust

Ätvanor:  oregelbunden aptit 
och matsmältning

Sömn:  litet sömnbehov,  
ytlig, orolig sömn 

FB: @lakshmiSweden
Instagram: @Lakshmisweden 

Finns på salonger och SPA: 
Ekologiskt certifierad hudvård 

baserad på fytoterapi, aromaterapi 
och ayurveda. Över 300  

certifierade produkter för hudvård, 
kroppsvård, massage, hårvård, 

fotvård, make-up mm 
www.lakshmi.se, www.laveda.se

Kort om de 3 Ayurveda-
konstitutionerna.



som elden 
- varm & full av energi

som vattnet & jorden 
- stabil & med full  
potential att skapa liv

Kropp: medelstor, välproportionerlig

Hud: känslig, irriterad, ytliga kapillärer, 
akne (rosacea), rodnad, allergi; ljus, röd 
hudton, ev fräknar
Hår: tunt, mjukt, blont, rött, tidigt grått 
Ögon: normalstora; blå/röda inslag i ögonvitan

I balans: energisk, företagsam, dynamisk, 
intelligent, orädd, effektiv, krävande, organ-
iserad, målmedveten. Skarpt intellekt. Käns-
lig, omtänksam samt konstnärlig.  

Obalans: lätt irriterad, otålig, ilsken, kritisk, 
frustrerad, krävande, fientlig. Överdrifter, 
omåttlighet och kontrollbehov. Magbesvär 
(katarr/magsår), hudirritation, allergier.

Orsaker till obalans: Precis som elden vill 
du sluka allt men risken är att bli utbränd. 
Pressade förhållanden, för höga krav på 
dig själv och omgivningen, för mycket           
arbete samt förträngd ilska och frustration 
kan få dig ur balans.  Tillåt dig att ta det 
lugnt! Släpp kontrollbehovet! 

Stressreaktion: irritation, ilska, kritik
Ätvanor: regelbunden, hoppar  
ogärna över en måltid, stark aptit  
Sömn: djup, kort, 
återhämtande

Element: jord, vatten
Styrande princip: stabilitet, struktur
Ädelsten: zincit, rubin, opal
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Element: eld, lite vatten 
Styrande: energi, värme, ämnesomsättn.
Ädelsten: hematit, topas, diamant

Kropp: kraftig, stark, robust
Hud: mjuk, len; fet, akne, vidgade porer, 
överproduktion av talg; blek, blåaktig ton 
Hår:  tjockt,  mörkt, oljigt, mjukt 

Ögon: stora, mörka, tilldragande

I balans: stabil, pålitlig, behagligt uppträ-
dande, lugn, sympatisk, tålmodig, meto-
disk, empatisk, förlåtande, stark, uthållig,  
tolerant, gott minne,  stresstålig.  

Obalans: Oförmögen till snabba beslut, 
långsam, självbelåten, egenkär, tungsint, 
deprimerad, inåtvänd, oflexibel, sömn-
sjuk, materialistisk. Stelhet i leder/kropp. 
Övervikt, förkylning, astma, diabetes
  

Orsaker till obalans: Den stabilaste doshan 
och mest motståndskraftig mot obalan-
ser. Kall till sin natur och i behov av både 
värme och rörelse för att må bra. Inak-
tivitet, för lite motion, för mycket sömn, 
understimulans och stagnation skapar 
obalans. Utmana dig och gör lite mer än 
vad du tror att du klarar! 

Stressreaktion: inåtvänd, handlingsförlamad
Ätvanor: måttlig aptit, långsam metabolism
Sömn: djup, lång


