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OPTIMA NATURA ZESTAW ZDROWIA Olejek eukaliptusowy
10ml + złodziei 10ml + lawendowy 10ml
 

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 ZDROWIA Olejek eukaliptusowy 10ml + złodziei 10ml + lawendowy 10mlZestaw zdrowia do
aromaterapii to trzy bardzo popularne, 100% naturalne olejki eteryczne Optima Natura o pojemnościach 10ml w ładnym i praktycznym
pudełeczku. Olejek Złodziei ® i eukaliptusowy są nieocenionym wsparciem szczególnie w sezonie infekcji, a dodatkowo posiadają
świeży i orzeźwiający zapach, który przynosi ulgę przy zatkanym nosie. Olejek lawendowy pomaga ukoić nerwy i wyciszyć się przed
snem. Zestaw zdrowia to wspaniały pomysł na obdarowanie bliskiej osoby!DziałanieNaturalny Olejek EukaliptusowyOlejek
eukaliptusowy świetnie sprawdza się w okresie wzmożonych infekcji dróg oddechowych, podczas zmagania się z katarem, zapaleniem
zatok, przeziębieniami. Ponad to łagodzi ból migrenowy oraz bóle mięśniowe i reumatyczne. Poprawia nastrój, walczy ze zmęczeniem,
brakiem energii, dodaje sił witalnych i orzeźwia. Literatura z dziedziny aromaterapii donosi, ze wyciąg z eukaliptusa ma działanie
antywirusowe i przeciwgrzybicze. Eteryczny olejek eukaliptusowy doskonale sprawdza się zatem w ramach dezynfekcji skóry oraz
pomieszczeń. Łagodzi ukąszenia owadów oraz stany zapalne skóry, w tym trądzik.Naturalny 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 LawendowyOlejek lawendowy to skuteczny antydepresant o bezpiecznym i udowodnionym działaniu.
Ponadto zapach lawendy pozwala walczyć z bólami mięśniowymi, reumatycznymi oraz bólami głowy.Zalety olejku lawendowego
doceniono również w kosmetologii ze względu na jego właściwości pielęgnacyjne. Poprawia stan włosów, wspiera walkę z łupieżem ,
przyśpiesza gojenie ran, oparzeń czy owrzodzeń. Niweluje rozstępy, stany zapalne skóry, blizny i zmiany trądzikowe. Działa
przeciwzapalnie i odkażająco. Idealnie nadaje się jako odświeżacz powietrza. Skutecznie odstrasza komary oraz łagodzi świąd po
ukąszeniach.Olejek lawendowy znajduje zastosowanie w recepturach licznych kremów, serum kosmetycznych, balsamów ale również
płynów myjących oraz czyszczących rozmaite powierzchnie, nie tylko ze względu na piękny i intensywny zapach, ale również szerokie
właściwości. Dobrze komponuje się również z innymi olejkami, w tym cedrowym, sosnowym, szałwiowym, rozmarynowym czy
melisowym.Sposób użyciaNaturalny Olejek EukaliptusowyNaturalny Olejek ZłodzieiNaturalny Olejek LawendowyDo 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 EukaliptusowyEucalyptus Globulus Leaf Oil,
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limoneneNaturalny 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 LawendowyLavandula Angustifolia Oil, linalool, geraniol,
limonene
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