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OPTIMA NATURA ZESTAW SZCZĘŚCIA Olejek cynamonowy
10 ml + złodziei 10ml + pomarańczowy 10m
 

Cena: 29,99 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 SZCZĘŚCIA Olejek cynamonowy 10 ml + złodziei 10ml + pomarańczowy 10mZestaw 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 ZłodzieiNaturalny Olejek Złodziei ® jest
nieocenionym sprzymierzeńcem organizmu w okresie jesienno-zimowym. Ma przyjemny korzenny zapach, który działa rozgrzewająco
oraz pobudza układ odpornościowy. Aromaterapia z użyciem Naturalnego Olejku Złodziei ® pomoże również uniknąć infekcji osobom
przebywającym w towarzystwie chorego. Silne substancje takie jak eugenol zawarte w olejku goździkowym poprawiają jakość
powietrza.Naturalny Olejek CynamonowyOlejek cynamonowy wykorzystywany jest jako praktyczny środek w ramach codziennego
funkcjonowania i prowadzenia domu. Ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w walce z drobnoustrojami. Wykazuje
działanie antyseptyczne, bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze oraz owadobójcze.Ceniony afrodyzjak,
poprawia samopoczucie, niweluje bóle migrenowe, zmęczenie, zwalcza nadmierną senność, stany depresyjne oraz napięcie nerwowe.
Regularnie stosowany wpływa na poprawę koncentracji.Olejek cynamonowy rozcieńczony w bazowym oleju migdałowym lub
makadamia zaleca się stosować podczas masażu przy bólach reumatycznych oraz w celu odzyskania jędrności skóry, w tym do
niwelowania cellulitu oraz nadmiernego przesuszenia.Naturalny Olejek PomarańczowyOlejek pozyskiwany jest z owoców pomarańczy
słodkiej, czemu zawdzięcza przyjemny, orzeźwiający, cytrusowy zapach. Aromaterapia realizowana z wykorzystaniem kilku kropli olejku
pomarańczowego dodaje energii, niweluje stan napięcia psychicznego, relaksuje, jest skutecznym antydepresantem.Warto zaznaczyć,
że olejek pomarańczowy korzystnie wpływa również na stan ciała. Przede wszystkim nadaje się do niwelowania cellulitu, rozstępów oraz
blizn, doskonale ujędrnia skórę. Działa tonizująco i przeciwtrądzikowo. Olejek pomarańczowy warto łączyć z innymi olejkami z gamy tych
cytrusowych. Dobrze komponuje się także z tymi o aromatach korzennych i ziołowych.Sposób użyciaNaturalny Olejek
ZłodzieiNaturalny Olejek CynamonowyNaturalny Olejek PomarańczowyDo 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 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,
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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 CynamonowyCinnamomum Zeylanicum Leaf
Oil, eugenol, linalool, benzyl benzoate, cinnamal, cinnamyl alcoholNaturalny Olejek PomarańczowyCitrus Aurantium Dulcis Peel Oil,
limonene, citral, citronellol, geraniol, linalool, farnesol
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