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MANUKA Olejek Manuka MHNZ 10 ml
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Producent PROPHARMA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisMANUKA Olejek Manuka MHNZ 10 mlSzukasz sposobu na domowy relaks, pragniesz swojej skórze dać to, co najlepsze, a może
kochasz Nową Zelandię i chcesz codziennie cieszyć się jej świeżym zapachem w swoim domu? Olejek Manuka to 100% naturalny olejek
eteryczny do stosowania na skórę. Idealny dla Ciebie, jeżeli cenisz naturalną pielęgnację i moc olejków eterycznych.Olejek Manuka
pozyskiwany jest z gałązek i liści krzewu Leptospermum scoparium. Obiła ci się o uszy nazwa nowozelandzki olejek drzewa
herbacianego? Niech Cię nie zmyli, olejek Manuka i olejek z drzewa herbacianego to nie to samo! Różni ich skład chemiczny, a
właściwości olejku manuka wykazują inną wartość biologiczną.Olejek Manuka - właściwości dzikiej Nowej ZelandiiOlejek Manuka jest w
100% naturalny, ponieważ pozyskuje się go wyłącznie z dzikorosnących krzewów manuka. Nie prowadzi się uprawy manuki na
plantacjach, krzewy przycina się jedynie co 3-5 lat, a surowce, z których wytwarzany jest olejek eteryczny, zbierane są ręcznie. Olejek
manuka uzyskuje się poprzez podgrzewanie liści lub gałązek. Następnie olejek jest odparowywany, co pozwala go wyizolować. Proces
destylacji parą wodną może trwać nawet 36 godzin. Ze 100 gramów surowców uzyskuje się około 17 gramów olejku manuka, który ma
niepowtarzalne właściwości.Za wyjątkowe właściwości olejku manuka odpowiadają specyficzne naturalne związki chemiczne takie jak:
triketony – niespotykane w innych olejkach eterycznych, a także seskwiterpenowe węglowodory oraz monoterpenowe węglowodory,
oraz ich tlenowe pochodne.Olejek Manuka - zapach, którego nie pomylisz z niczym innym.Jaki zapach kojarzy Ci się z dziewiczymi
terenami Nowej Zelandii? To kraj o najczystszym powietrzu, gdzie fauna i flora pozostaje nienaruszona przez człowieka. Olejek Manuka
to zapach natury, łąk, kwiatów, nie pomylisz go z niczym innym. Bez sztucznych substancji zapachowych. W 100% naturalny. Od dziś
zapach Nowej Zelandii, będziesz mieć na wyciągnięcie ręki w swoim domu.Sposób użyciaProdukt kosmetyczny do stosowania na
skórę.Unikać kontaktu nierozcieńczonego ze skórą i błonami śluzowymi.Sposób użycia: rozcieńczyć max. 4 krople olejku Manuka MHNZ
w 50 ml oleju migdałowego i w takiej formie stosować na skórę. Nie używać nierozcieńczonego!Olejek Manuka to idealny olejek do
masażu. Już kilka kropel wystarczy, by przenieść się do strefy relaksu, w samym środku zielonych terenów Nowej Zelandii. Połącz 4
krople olejku z olejem bazowym i wykonaj masaż ciała. Olejek Manuka możesz stosować na skórę bez żadnych obaw - jest to produkt
kosmetyczny w 100% naturalny.Olejek Manuka ma zapach, który chętnie wykorzystywany jest w perfumach i kosmetykach, idealnie
nadaje się do aromaterapii. W porównaniu do olejku z drzewa herbacianego zapach olejku manuka pozbawiony jest „lekarskiej” nuty,
która nie dla wszystkich może być przyjemna.
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