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VERA NORD Olejek eteryczny w 100% naturalny lawenda
10ml
 

Cena: 16,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent MG BABY PRZEMYSŁAW FELICKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaVERA NORD Olejek eteryczny lawenda 10mlOlejek eteryczny do kąpieli, masażu, sauny i aromatyzacji powietrza; polecany
przy depresji, bezsenności, przeziębieniu, grypie, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu zatok, katarze, astmie, bólach menstruacyjnych, migrenie,
bólach reumatycznych, bólach mięśniowych, nadciśnieniu, żylakach, otyłości, grzybicach. Kosmetyk może być stosowany wyłącznie
zewnętrznie.Zapach: kwiatowy, słodki, świeży, ziołowy.Dobrze się łączy z: bergamotą, cytryną, geranium, grejpfrutem, pomarańczą, ylang-
ylang.Nazwa botaniczna: Lavandula hybrida .Chemotyp: linalool.Pochodzenie: Francja.Pozyskanie: destylacja.Część rośliny:
kwiaty.DziałanieOlejek eteryczny jest naturalnym olejkiem pozyskiwanym z roślin. Tworzy pachnącą esencję, która prócz ładnego
zapachu lawendy posiada szereg właściwości aromapeutycznych. Olejek lawendowy działa antyseptycznie, łagodzi objawy trądziku,
zapobiega powstawaniu nowych zmian trądzikowych, wpływa na regulację sebum, nie zatyka porów, usuwa nadmiar sebum, działa
odmładzająco, ogranicza procesy starzenia, poprawia nastrój, uspokaja, odpręża, pomaga w bezsenności, poprawia kondycję skóry,
poprawia ogólny wygląd skóry, wpływa na zmniejszenie blizn i rozstępów. Olejek lawendowy jest zalecany przy depresji, bezsenności,
przeziębieniu, grypie, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu zatok, katarze, astmie, bólach menstruacyjnych, migrenie, bólach reumatycznych,
bólach mięśniowych, nadciśnieniu, żylakach, otyłości, grzybicach, trądziku.Sposób użyciakąpiel: napełniamy wannę ciepłą wodą i
dodajemy olejek eteryczny, dokładnie mieszając (na jedną kąpiel stosuje się 6-12 kropli olejku);masaż: wybrane olejki eteryczne
dodajemy do oleju podstawowego przeznaczonego do masażu. Około 50ml oleju podstawowego wlewamy do szklanej miseczki lub
butelki, dodajemy 10-25 kropli olejku eterycznego i mieszamy. Na jedną łyżeczkę (5ml) oleju podstawowego daje się zazwyczaj 2-3
krople olejków eterycznych;rozpylanie: pojemniczek na wodę w kominku aromatycznym napełnić wodą i dodać od 3 do 6 kropli olejku
eterycznego;sauna: 5 kropli olejku eterycznego wkropić do 1 litra wody.SkładLavandula angustifolia, linalool, linalyl acetatem,
terpinen-4-ol, terpineol, limonene, geraniol.Są to naturalnie występujące składniki w olejku.Jakość olejków została potwierdzona
badaniem chromatografii gazowej GC. Vera-Nord jako jedyna firma w Polsce podaje pełny skład olejku eterycznego.Każdy składnik w
składzie jest 100% naturalny.100% Natural - produkt nie zawiera PEG’ów, konserwantów, barwników i sztucznych zapachów.GMO Free -
oleje wolne od składników modyfikowanych genetycznie.Not Tested On Animals - produkty nie były testowane na zwierzętach.
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