Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

OLEJEK ANTYKLESZCZ ETJA 10ml
Cena: 12,99 PLN

Opis produktu
MIX 100% NATURALNYCH OLEJKÓW ETERYCZNY ANTYKLESZCZ
Oryginalna mieszanina 100% naturalnych olejków eterycznych zmniejszająca ryzyko ukąszenia przez kleszcze. Charakteryzuje się
cytrusowym zapachem, z lekką nutą geranium o właściwościach antyseptycznych i odświeżających.
Zrób własną mgiełkę w sprayu lub wymieszaj kilka kropli z olejem bazowym!
W składzie znajdziemy:
NATURALNY OLEJEK CYTRONELLA /Cymbopogon Winterianus Citronella Oil/
Charakteryzuje się silnym, słodkim, cytrusowym i przyjemnym zapachem. Ma udowodnione właściwości odstraszające owady (komary,
muchy, pchły, kleszcze).

NATURALNY OLEJEK EUKALIPTUSOWY /Eucalyptus Globulus Oil/
Posiada działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.
NATURALNY OLEJEK GERANIOWY /Pelargonium Graveolens Oil/
Posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

OLEJEK BAZYLIOWY /Ocimum Basilicum Oil/
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Działa silnie antybakteryjnie, antywirusowo i przeciwzapalnie. Łagodzi skutki ukąszeń przez osy i inne owady.

NATURALNY OLEJEK Z MIĘTY PIEPRZOWEJ /Mentha Piperita Oil/
Posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, antyseptyczne i odświeżające. Wiele właściwości olejku wynika z obecności
mentolu, który działa na receptory zimna w skórze, wywierając uczucie chłodu.
OLEJEK Z KOCIMIĘTKI /Nepeta Cataria Oil/
Wyróżnia się ziołowym, drzewnym zapachem z wyczuwalną nutą mięty. Działa antyseptycznie, przeciwzapalne i przeciwbólowo. Jest
naturalnym insektycydem,
odstrasza komary ale i oddziałuje również na roztocza.
Zapach: cytrusowy, ziołowy, lekko kwiatowy
Kolor: lekko słomkowy
Wszystkie olejki eteryczne oferowane przez firmę ETJA są w 100% naturalne. Olejek jest zarejestrowany w bazie CPNP i jest przebadany
dermatologicznie.
Sposób użycia:
Domowy spray na bazie alkoholu: rozcieńczyć mix olejków anty-kleszcz w stężeniu do 2-3% w spirytusie, wódce lub wodzie.
Przykład: na 100 ml spirytusu
dodać 2-3 ml olejku. Gotową mieszanką spryskiwać ubrania przed wyjściem na spacer lub do ogrodu. W przypadku wody przed każdym
użyciem wstrząsnąć mieszanką w celu połączenia się składników,
Własnoręcznie robiona oliwka do ciała – na 50 ml oleju bazowego np. ze słodkich migdałów, dodać 8-12 kropli i posmarować
miejsca w okolicy nadgarstków, kolan, łokci, za uszami. Idealne rozwiązanie w przypadku wyjścia na spacer lub spędzania czasu
w ogrodzie.
Uwagi:
Nie stosować bez rozcieńczenia. Zachować szczególną ostrożność u kobiet w ciąży. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
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