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ANTYSEPTYK OIL ETJA 10ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis produktu
 

Olejek antyseptyk (olejek złodziei, olejek Dobrego Samarytanina) - przeciwwirusowa mieszanka olejków
eterycznych

Olejek antyseptyk to wyjątkowa mieszanka 5 naturalnych olejków eterycznych: goździkowego, cytrynowego, eukaliptusowego,
rozmarynowego i cynamonowego, które działają silnie antyseptycznie, bakteriobójczo i przeciwwirusowo. Olejek pobudza układ
odpornościowy do walki z wirusami oraz działa rozgrzewająco. Poprawia samopoczucie osób zakatarzonych i zmęczonych. Idealny na
okres jesienno-zimowy. Ma intensywny ale bardzo przyjemny, odświeżający, korzenny zapach.

W składzie mieszanki znajdziemy:

NATURALNY OLEJEK CYTRYNOWY (Citrus Limonum Oil) - otrzymywany ze skórki owoców drzewa cytrynowego metodą
destylacji parą wodną. Posiada właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze. Wykorzystywany jest przy stanach zapalnych skóry,
opryszczkach i trądziku. Dezynfekuje powietrze oraz skutecznie odstrasza owady. Działa odświeżająco i pobudzająco na
organizm, a także pomaga w stanach apatii. Jak wszystkie olejki cytrusowe, jest światłoczuły i nie należy go stosować podczas
opalania lub wystawiania skóry na promieniowanie UV.

NATURALNY OLEJEK CYNAMONOWY Z KORY (Cinnamonum zeylanicum Oil) - pozyskiwany z kory cynamonowca cejlońskiego w
procesie destylacji parą wodną. Jest jednym z najsilniejszych naturalnych antyseptyków. Posiada silne właściwości
rozgrzewające, przeciwzapalne i ściągające. W aromaterapii służy do masażu przy bólach reumatycznych. Silnie pobudza
krążenie, przez co pozytywnie wpływa na likwidację cellulitu i nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Ze względu na dodatkowe
właściwości antybakteryjnie i przeciwwirusowe, pomocny jest przy infekcjach górnych dróg oddechowych, przeziębieniu oraz
katarze.

NATURALNY OLEJEK EUKALIPTUSOWY (Eucalyptus Globulus Oil) - otrzymywany w procesie destylacji parą wodną gałązek i
liści drzewa odmiany Eukaliptus Globulus. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Stosuje się go w terapii infekcji górnych
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dróg oddechowych, katarze, kaszlu, zapaleniu zatok oraz przy bólach reumatycznych. Olejek eukaliptusowy pobudza
mechanizmy odpornościowe ustroju. Rozkurcza oskrzela, upłynnia zalegającą wydzielinę śluzową oraz udrażnia zatoki oboczne
nosa. Orzeźwia umysł w przypadku przeziębienia lub gorączki siennej. Działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie i dezynfekująco,
dlatego często wykorzystywany jest do inhalacji. Odkaża i odświeża powietrze, polecany do aromatyzowania pomieszczeń.

NATURALNY OLEJEK GOŹDZIKOWY (Eugenia Caryophyllus Bud Oil) - pozyskiwany z pąków kwiatowych, wiecznie zielonego,
dochodzącego do 20 m wysokości drzewa goździkowego. Głównym składnikiem czynnym olejku goździkowego jest eugenol,
który ma silne działanie bakteriobójcze, a także znieczulające. Wykorzystywany przy terapii reumatyzmu oraz infekcjach górnych
dróg oddechowych. Pobudza i rozjaśnia umysł. Dawniej stosowany jako afrodyzjak. Charakterystyczny aromat oraz skład
sprawia, że naturalny olejek goździkowy znajduje zastosowanie jako naturalny repelent, czyli środek odstraszający owady,
szczególnie meszki.

NATURALNY OLEJEK ROZMARYNOWY (Rosmarinus Officinalis Oil) - otrzymywany z krzewu rozmarynu w procesie destylacji
parą wodną. Stymuluje umysł ułatwiając proces myślenia i koncentracji. Olejek pobudza krążenie, stymuluje pracę serca,
reguluje ciśnienie krwi. Ma pozytywne działanie przy zaburzeniach menstruacyjnych. Olejek rozmarynowy jest dobrym środkiem
przeciwbólowym. Posiada właściwości rozgrzewające oraz regenerujące, dlatego stosuje się go przy bólach reumatycznych, w
masażu zmęczonych i sforsowanych mięśni. Jako silny antyseptyk sprawdzi się przy infekcjach górnych dróg oddechowych,
kaszlu, a szczególnie przy schorzeniach skóry.

Sposób użycia:
• Kąpiel - do wanny wypełnionej 1/3 ciepłej wody dodać 5-6 kropli. Czas kąpieli do 15 minut.
• Masaż - dodać do 35 kropli na 50 ml oleju bazowego. Pobudza układ krążenia, działa przeciwbólowo i regeneruje zmęczone mięśnie.
• Inhalacja - przy infekcjach górnych dróg oddechowych, trudnościach w oddychaniu, przewlekły nieżyt nosa, gardła oraz krtani.
• Kompres - zmniejszenie objawów zmęczenia.
• Moczenie stóp - pomocny w walce z grzybicą stóp.
• Kominek zapachowy - dodać kilka kropli do wody w podgrzewaczu ze świeczką.
• Spray dezynfekujący, antybakteryjny i przeciwwirusowy - na 100 ml spirytusu 60%-80% dodać 25-30 kropli mieszanki.
• Dyfuzor - dodać kilka kropli do dyfuzora i włączyć program na urządzeniu.
• Sauna -na łyżkę wody dodać 3-4 krople i polać rozgrzane kamienie.

Ostrzeżenia:
UWAGA! Nie stosować nierozcieńczonego olejku bezpośrednio na skórę. Unikać kontaktu z oczami. Tylko do użytku zewnętrznego.
Mieszanka ANTYSEPTYK OIL jest koncentratem silnych olejków antyseptycznych, dlatego przed każdym zabiegiem musi być
rozcieńczona np. z alkoholem lub olejem w stosunku 1:5.
Przed zastosowaniem mieszanki należy wykonać test uczuleniowy - zwilżony olejkiem wacik umieścić na nadgarstku lub przedramieniu i
sprawdzić reakcję skóry - jeśli w ciągu kilku godzin nie pojawią się zaczerwienienia, rumień, czy wypryski, można stosować bezpiecznie
olejek.
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