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AZETA BIO ORGANICZNY OLEJEK z inchi na przeziębienia i
udrażniający drogi oddechowe
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOrganiczny olejek Azeta Bio z Inca Inchi ułatwia oddychanie i służy do delikatnego nacierania klatki piersiowej i pleców w
czasie infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci i niemowląt. Uwalniane w trakcie smarowania naturalne olejki pomagają zmniejszyć
poziom zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych, udrażniają zatkany nos dzięki czemu dziecko swobodnie oddycha. Produkt
zawiera naturalne olejki aktywne o potwierdzonej skuteczności i niskim ryzyku wywołania podrażnień skórnych.Olejek z kwiatów
pelargonii pachnącej (olejek geraniowy) działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.Olejek lawendowy i olejek z kwiatu rumianku
rzymskiego działa uspokajająco i nasennie. Olejki mają kojący, relaksujący aromat i dlatego często stosuje się je w produktach dla
niemowląt.Olejek migdałowy i olejk Inca Inchi zapewniają skórze właściwą pielęgnację i odżywienie.Organiczny olejek Azeta Bio
łagodzący objawy przeziębienia przynosi ulgę w kaszlu i bólach gardła. Zaledwie kilka kropel wystarczy aby uzyskać pożądany efekt,
dlatego stosowanie olejka to naturalny, bezpieczny i skuteczny sposób na przeziębienie i katar u dzieci i niemowląt.DziałanieOrganiczne
składniki aktywne:Prunus Amygdalus Dulcis Oil – olej ze słodkich migdałów, zalecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, zwłaszcza
dziecięcej i alergicznej, podrażnionej, suchej i atopowej. Natłuszcza, odżywia, regeneruje, wygładza i chroni. Wzmacnia płaszcz lipidowy
skóryPelargonium Graveolens flower Oil - olejek z kwiatów pelargonii pachnącej (olejek geraniowy) o działaniu przeciwbakteryjnym i
przeciwwirusowymLavandula Angustifolia Oil - olejek lawendowy, często stosowany w produktach do aromaterapii z uwagi na kojący i
relaksujący aromat. Działa uspokajająco i nasennie i jako jeden z niewielu olejków może być nakładany bezpośrednio na skórę dlatego
jest bezpieczny dla niemowląt już od pierwszych chwil życia.Plukenetia Volubilis Seed Oil - olejek z Inca Inchi (inaczej Sacha Inchi lub
Plukenetia Volubilis Linneo) – roślina Inca Inchi nazywana jest skarbem Inków i od tysięcy lat uprawiana jest przez rdzenną ludność
wiejską zamieszkującą puszczę amazońską. Z uwagi na bogactwo kwasów: Omega 3 (ok. 48%), Omega 6 (ok. 36%) i Omega 9 (ok.8%)
olejek Inca Inchi gwarantuje ochronę tkanek skóry, zapobiega ich starzeniu się, nadaje skórze elastyczność i prawidłowe nawodnienie.
Badania wykazały jego zbawienny wpływ na suchą skórę. Kwasy tłuszczowe Omega-3 są naturalnym przeciwutleniaczem i
antyoksydantem.Anthemis Nobilis flower oil - olejek z rumianku rzymskiego o działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym. Zalecany do
pielęgnacji skóry wrażliwej, alergicznej oraz dziecięcej. Zapach olejku działa nasennie i uspokajająco.Sposób użyciaNanieść kilka kropel
na dłonie a następnie natrzeć delikatnie plecy i klatkę piersiową dziecka - stosować w ciągu dnia lub przed snem, w zależności od
potrzeb. Produkt zawiera naturalne olejki aktywne, przed pierwszym użyciem zalecamy zrobić próbę uczuleniową nakładając niewielką
ilość olejku w zgięciu łokcia.SkładPrunus Amygdalus Dulcis Oil* (almond oli), Pelargonium Graveolens Oil (Geranium rose essential oil)*,
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Lavandula Angustifolia Oil (lavender essential oil – officinal plant), Citronellol (officinal plant)*, Geraniol (Rose oil), Linalool (Mint,
cinnamon and citrus fruit plants), D-Limonene (Lemon and orange peel), Tocopherol (natural E vitamin), Plukenetia Volubilis Seed Oil
(Sacha Inci seed oil), Anthemis Nobilis Flower Oil**biological agriculture
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