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OLEJEK eteryczny ZIMOWY OPTIMA NATURA 20 ml
 

Cena: 33,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 ml

Postać -

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisOLEJEK eteryczny ZIMOWY OPTIMA NATURA 20mlPiękne korzenno – cytrusowe nuty olejku dodatkowo przywołują pozytywne
wspomnienia oddziaływujące na naszą wyobraźnię. . Dzięki pamięci zapachów możemy cofnąć się w czasie i na chwilę powrócić do
przeszłości, pomyśleć o bliskich i znacznie wcześniej poczuć zapach świąt w swoim domu. Działa jak afrodyzjak dzięki czemu
doskonale poprawia humor i dodaje pozytywnej energii. Pozwól sobie i swoim zmysłom na odrobinę ciepła i poczuj się Hygge!Dla
kogoSzukasz naturalnej metody, która pomoże Ci się zrelaksować i złagodzić napięcie.Jesteś w okresie intensywnej pracy lub nauki i
chcesz zwolnić.Potrzebujesz stworzyć niesamowity klimat na wieczór.Chcesz przedłużyć atmosferę świat na dłużej.Sposób
użyciaStworzenie wyjątkowego zapachu (dom, sauna, miejsca pracy, fitness, joga)Dyfuzory i nawilżacze (na każdy litr wody 5 – 8
kropli)Kominki zapachowe (3 – 4 krople na zbiornik wodyKąpiel relaksująca (3 – 6 kropli do wanny z ciepłą wodą)Masaż
aromaterapeutyczny (1 kropla na 1 łyżkę oleju bazowego Optima Natura)SkładOlejek pomarańczowy – Olejek pozyskiwany ze skórek
pomarańczy dodaje witalności i energii. Niweluje stan napięcia psychicznego i relaksuje. Jest skutecznym antydepresantem. Wspomaga
walkę z cellulitem, rozstępami oraz bliznami. Działa tonizująco i przeciwtrądzikowo.Olejek goździkowy – Przyjemny korzenny zapach
olejku goździkowego, łagodzi napięcia nerwowe, niweluje zmęczenie oraz poprawia nastrój. W okresie zimowym, sprawdzi się
profilaktycznie w ramach walki z przeziębieniem, katarem, kaszlem czy zatkanymi zatokami. Łagodzi bóle głowy oraz bóle
reumatyczne.Olejek cynamonowy z liści – Ceniony wśród olejków naturalny afrodyzjak. Poprawia samopoczucie, niweluje zmęczenie,
nadmierną senność oraz napięcia nerwowe. Działa antyseptycznie, bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Stosowany regularnie wpływa na
poprawę koncentracji.
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