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VERA NORD Olejek eteryczny w 100% naturalny limetka 10ml
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent MG BABY PRZEMYSŁAW FELICKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaVERA NORD Olejek eteryczny limetka 10mlDla urodyOlejek limetkowy ma właściwości odkażające i ściągające. Działa
przeciwtrądzikowo, ujędrniająco, wybielająco.Polecany jest jako czynnik aktywny do maseczek o działaniu ściągającym.Przeznaczony
jest do skóry zanieczyszczonej, tłustej i dojrzalej.Dla zdrowiaOlejek limetkowy jest zalecany przy przeziębieniach, stanach zapalnych
gardła,reumatyzmie, artretyzmie, bólach głowy, depresjach, lękach, zmęczeniuumysłowym.DziałanieZapach: cytrusowy, świeży.Dobrze
się łączy z: bergamotą, cytryną, grejpfrutem, mandarynką, pomarańczą.Nazwa botaniczna: Citrus aurantifolia.Chemotyp:
limonene.Pochodzenie: Meksyk.Pozyskanie: tłoczenie.Część rośliny: skórka.Sposób użyciaKąpiel – napełniamy wannę ciepłą wodą i
dodajemy olejki eteryczne (wymieszane wcześniej z olejem bazowym). Na jedną kąpiel stosuje się 6-12 kropli olejku wymieszane w
jednej łyżce stołowej (10ml) oleju podstawowego.Masaż – wybrane olejki eteryczne dodajemy do oleju podstawowego przeznaczonego
do masażu. Około 50 ml oleju podstawowego wlewamy do szklanej miseczki lub butelki, dodajemy 10-25 kropli olejku eterycznego i
mieszamy.Mieszaninę przechowujemy w szczelnie zamkniętej butelce z ciemnego szkła, w chłodnym i ciemnym miejscu.Przed każdym
użyciem wstrząsamy butelkę.Na jedną łyżeczkę (5ml) oleju podstawowego daje się zazwyczaj 2-3 krople olejków
eterycznych.Rozpylanie – pojemniczek na wodę w kominku aromatycznym lub dyfuzorze napełnić wodą i dodać od 3 do 6 kropli olejku
eterycznego.Sauna – 5 kropli olejku eterycznego wkropić do 1 litra wody.SkładCitrus aurantifolia, limonene, beta-pinene, gamma-
terpinene, alpha-pinene, citral, gamma-bisabolene.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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