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OLEJEK eteryczny KONCENTRACJA OPTIMA NATURA 20ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać olejek

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaOLEJEK eteryczny KONCENTRACJA OPTIMA NATURA 20mlN-Active Oil Koncentracja to specjalnie dobrana kompozycja
naturalnych olejków, których zapach pomaga uporać się z osłabieniem koncentracji, zarówno na skutek zmęczenia jak i innych
potencjalnych środowiskowych czynników zakłócających.Poczuj, że możesz więcej!N-Active Oil to seria innowacyjnych produktów
„nootropowej” aromaterapii.Współczesny styl życia, stres pracy i wymuszonej rywalizacji, obowiązki domowe, intensywna aktywność
fizyczna lub odwrotnie jej notoryczny brak oraz nadmiar trafiającej do nas zewsząd informacji zbyt obciążają nasz układ nerwowy.
Ostatnio nie pomaga nam też pandemia.Nie akceptujesz swojego aktualnego nastroju? Zmień go korzystając z dobrodziejstw
współczesnej aromaterapii przy użyciu aptecznych 100% naturalnych olejków eterycznych od Optima Natura.Seria N-Active Oil to sztuka
zapachu który poprawi Ci nastrój a dzięki temu wpłynie też pozytywnie na Twoje ogólne samopoczucie. Eksperci Optima Natura na bazie
przeprowadzonych doświadczeń stworzyli współczesną odpowiednio dopasowaną recepturę unikalnych mieszanek. Ich indywidualne
olfaktoryczne właściwości / dobrany zapach zapewniają wyjątkowe wrażenia i pobudzają zmysły.N-Active Oil Koncentracja – dobrana
mieszanka olejków Cytrynowego, Miętowego i RozmarynowegoN-Active Oil Koncentracja to specjalnie dobrana kompozycja naturalnych
olejków, których zapach pomaga uporać się z osłabieniem koncentracji. Zarówno na skutek zmęczenia jak i innych potencjalnych
środowiskowych czynników zakłócających. Włącz koncentrację kiedy jej potrzebujesz. Czujesz się zdekoncentrowany przed wysiłkiem
umysłowym podczas nauki czy intelektualnej pracy po prostu użyj zapachu Koncentracja.DziałanieWłaściwości olejków
mieszanki:Olejek eteryczny cytrynowy – poprawia jasność umysłu, polepsza nastrój, redukuje stres, a to wszystko za sprawą dopaminy i
serotoniny wyzwalanych kiedy czujesz ten zapach. Olejek wspomaga koncentrację, jednocześnie zwiększając poziom energii.Olejek
eteryczny z mięty – wykazuje działanie pobudzające przy nadmiernej senności. Zmniejsza uczucie zmęczenia, ociężałość umysłową
oraz napięcia nerwowe. Łagodzi bóle głowy spowodowane nadmiernym skupieniem, stresem oraz niewyspaniem. Wpływa pozytywnie
na kondycję umysłową oraz mobilizuje do pracy.Olejek eteryczny rozmarynowy – w swoim składzie zawiera limonene, linalol ale także
eukaliptol – 1,8 cyneol, dla którego udowodniono, że zwiększa przepływ krwi do mózgu, poprawiając czujność i koncentrację. Jego
zapach pomoże uspokoić umysł, opanować stres i złagodzić niepokój. Olejek jest doskonałym stymulatorem, pomaga zwalczyć niską
energię, poprawia zdolności poznawcze i koncentracji. W połączeniu z olejkiem cytrynowym poprawia czujność.Sposób
użyciaZastosowanie mieszanki (Stwórz wyjątkowy zapach dla Twoich zmysłów w domu, saunie, miejscu pracy, fitness czy też sali
jogi):Dyfuzory i nawilżacze (na każdy litr wody 5 – 8 kropli)Kominki zapachowe (3 – 4 krople na zbiornik wodyKąpiel motywacyjna (3 – 6
kropli do wanny z ciepłą wodą)
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