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OPTIMA NATURA ZESTAW MIŁOŚCI Olejek ylang-ylang 10 ml
+ złodziei 10ml + bergamotowy 10ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest. (10ml+10ml+10ml)

Postać -

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaOPTIMA NATURA ZESTAW MIŁOŚCI Olejek ylang-ylang 10 ml + złodziei 10ml + bergamotowy 10mlZestaw szczęścia to
trzy rozgrzewające 100% naturalne olejki eteryczne 10 ml Optima Natura w eleganckim pudełeczku prezentowym. To niebanalny i
praktyczny upominek, który idealnie sprawdzi się w aromaterapii. Olejek Złodziei ® orzeźwia i pomaga uniknąć jesiennych i zimowych
infekcji, olejek cynamonowy przyjemnie rozgrzewa, a olejek pomarańczowy pomaga się zrelaksować i wprowadza wspaniały nastrój.
Zestaw szczęścia to świetny pomysł na obdarowanie bliskiej osoby!DziałanieNaturalny Olejek Ylang-YlangWyciąg z kwiatów o lekkim,
przyjemnym zapachu pobudza zmysły, rozluźnia ciało oraz umysł, poprawia libido – właśnie dlatego nazywany jest olejkiem dla
zakochanych.Jego właściwości są jednak znacznie szersze. Olejek Ylang Ylang łagodzi stany depresyjne, niweluje napięcie mięśniowe,
frustrację, drażliwość oraz zdenerwowanie. Do tego relaksuje, poprawia nastrój, wspiera walkę z bezsennością oraz zwalcza bóle głowy i
reguluje gospodarkę hormonalną.Olejek Ylang Ylang należy stosować po rozcieńczeniu. Doskonale komponuje się również z innymi
olejkami, przede wszystkim tymi o egzotycznym, cytrusowym aromacie. Idealnie pasuje jako mieszanka z olejkiem bergamotowym oraz
grejpfrutowym. Ze względu na piękny, kwiatowy zapach, olejek Ylang Ylang bardzo często wykorzystywany jest jako składnik
perfum.Naturalny Olejek ZłodzieiHistoria receptury Olejku Złodziei ® składającego się w 100% z naturalnych olejków eterycznych sięga
czasów średniowiecza. Gdy XV-wieczną Francję trapi epidemia dżumy, czwórka złodziei rabuje domy umierających i chorych. Nie
zarażają się jednak śmiercionośną bakterią. Tajemnica ich zdrowia tkwi w stosowaniu mieszanki naturalnych olejków eterycznych:
goździkowego, cytrynowego, cynamonowego z kory i liści, eukaliptusowego i rozmarynowego. Złodzieje smarowali nią swoje dłonie,
uszy, stopy oraz okolice ust i nosa, a receptura otrzymała nazwę Olejek Złodziei.Recepturę tej silnej mieszanki zaczęli również stosować
lekarze, których maski z charakterystycznymi „dziobami” wypełnione były skrawkami materiału nasączonego właśnie Olejkiem Złodziei,
dlatego też wizerunek „Doktora Zarazy” zdobi nasze opakowanie.Naturalny Olejek BergamotowyJest doskonałym środkiem
wspomagającym walkę z trądzikiem, podrażnieniami oraz stanami zapalnymi skóry. Nigdy jednak nie należy stosować go bezpośrednio
na skórę. Olejek bergamotowy wymaga rozcieńczenia bądź połączenia go z innymi środkami pielęgnacyjnymi. Często dodawany jest do
perfum oraz preparatów myjących, kremów czy balsamów dla kobiet i mężczyzn. Warto również dodać, że olejek bergamotowy
sprawdza się doskonale jako odświeżacz powietrza, środek do utrzymywania higieny jamy ustnej oraz preparat do dezynfekcji
pomieszczeń.Głownie doceniono go za właściwości poprawiające nastrój. Olejek bergamotowy łagodzeni objawy zmęczenia, zbytniej
senności a nawet stanów depresyjnych. Niweluje uczucie niepokoju, zmniejsza napięcie nerwowe, wpływa na poprawę humoru.Olejek
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bergamotowy idealnie komponuje się z olejem migdałowym, kokosowym, jojoba czy słonecznikowym a także olejkiem lawendowym, z
arniki czy żywokostu. Przed zastosowaniem warto zawsze wykonać próbę uczuleniowąSposób użyciaNaturalny Olejek
Ylang-YlangNaturalny Olejek ZłodzieiNaturalny Olejek BergamotowyDo kąpieli – 3-6 kropli do wanny napełnionej ciepłą wodąDo
masażu – 2 krople olejku eterycznego na łyżkę olejku do masażuDo aromatyzacji pomieszczeń – przez nawilżacze i rozpylacze (5 kropli
na 1 litr wody)SkładNaturalny Olejek Ylang-YlangCanaga Odorata Flower Oil, linalool, benzyl benzoate, benzyl salicylate, farnesol,
geraniol, eugenol, isoeugenol, benzyl alcoholNaturalny Olejek ZłodzieiEugenia Caryophyllus Bud Oil, Citrus Limon Peel Oil, Zinnamomum
Zeylanicum Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Zinnamomum Zeylanicum Bark Oil, limonene, linalool,
citral, eugenol, isoeugenol* albo Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Citrus Limon Peel Oil, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Eucalyptus
Globulus Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Zinnamomum Zeylanicum Bark Oli, Limonene, Eugenol, Linalool, Benzyl benzoate,
Citral, Cinnamal, Cinnamyl alcohol* * różnica w składzie zależy od partii użytych surowcówNaturalny Olejek BergamotowyCitrus
Aurantium Bergamia Fruit Oil, limonene, linalool, citral
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