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OLEJEK ANTYKOMAR ETJA 10ml
 

Cena: 11,99 PLN

Opis produktu
 

MIX 100% NATURALNYCH OLEJKÓW ETERYCZNY ANTYKLESZCZ

Oryginalna mieszanina 100% naturalnych olejków eterycznych najwyższej jakości zmniejszająca ryzyko ukąszenia przez komary.
Charakteryzująca się intensywnym cytrusowym zapachem z lekka nutą mięty i goździka. Zawarty w mieszance olejek eukaliptusowy
łagodzi skutki ukąszeń. Posiada właściwości antybakteryjne, antyseptyczne i bakteriobójcze.
Dodaj kilka kropli do dyfuzora, zrób własną mgiełkę w sprayu lub wymieszaj kilka kropli z olejem bazowym!

W składzie znajdziemy:

NATURALNY OLEJEK EUKALIPTUSOWY /Eucalyptus Globulus Oil/

Posiada działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Stosuje się go w terapii infekcji górnych dróg oddechowych, katarze, kaszlu,
zapaleniu zatok oraz przy bólach reumatycznych. Łagodzi objawy ukąszeń po owadach.

NATURALNY OLEJEK LEMONGRASOWY /Cymbopogon Flexousus Herb Oil/
Olejek o intensywnym i cytrusowym zapachu. Wykazuje właściwości przeciwreumatyczne, przeciwtrądzikowe, przeciwgrzybicze
i przeciwzapalne. Jest doskonałym środkiem do odstraszania owadów. Odświeża i odkaża powietrze.

NATURALNY OLEJEK CYTRONELLA /Cymbopogon Winterianus Citronella Oil/

Charakteryzuje się silnym, słodkim, cytrusowym i przyjemnym zapachem. Działa uspokajająco, łagodzi silne napięcia nerwowe, migreny i
bóle głowy. Stosowany
jako składnik zapachowy posiadający udowodnione właściwości odstraszające owady (komary, muchy, pchły, kleszcze).

NATURLANY OLEJEK GOŹDZIKOWY /Eugenia Caryophyllus Bud Oil/
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Posiada właściwości bakteriobójcze i znieczulające. Wykorzystywany przy terapii reumatyzmu oraz infekcjach górnych dróg
oddechowych. Charakterystyczny aromat oraz skład sprawia, że naturalny olejek goździkowy znajduje zastosowanie jako naturalny
repelent, czyli środek odstraszający owady.

NATURLANY 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. Poprawia samopoczucie, odświeża umysł i ciało, dodaje
pewności siebie oraz pomaga w koncentracji.

NATURALNY OLEJEK Z KOCIMIĘTKI / Nepeta Cataria Oil/

Wyróżnia się ziołowym, drzewnym zapachem z wyczuwalną nutą mięty. Działa antyseptycznie, przeciwzapalne i przeciwbólowo.
Uspokaja i relaksuję, łagodzi napięcie nerwowe. Wspomaga leczenie objawów bezsenności, wycisza przed snem. Jest naturalnym
insektycydem, odstrasza komary ale i oddziałuje również na roztocza.

Wszystkie olejki eteryczne oferowane przez firmę ETJA są w 100% naturalne.
Olejek jest zarejestrowany w bazie CPNP i jest przebadany dermatologicznie.

Zapach: cytrusowy, ziołowy, lekko korzenny.
Kolor: lekko słomkowy

Sposób użycia:

W pomieszczeniach stosować 6-8 kropli do kominków zapachowych lub dyfuzorów,
Własnoręcznie robiony spray - rozcieńczyć mix olejków anty-komar w stężeniu 2-3% w spirytusie, wódce lub wodzie. Przykład: na
100 ml spirytusu dodać 2-3 ml olejku. W przypadku stosowania wody lub wódki przy każdym użyciu mocno wstrząsnąć, aby
połączyły się składniki.
Domowa oliwka do ciała – na 50 ml oleju bazowego (z pestek moreli BIO, lniany BIO, awokado BIO ze słodkich migdałów), dodać
8-12 kropli i smarować miejsca najbardziej wybierane przez komary. Idealne rozwiązanie w przypadku wyjścia na spacer lub
spędzania czasu w ogrodzie.

Uwaga:
Nie stosować bez rozcieńczenia. Zachować szczególną ostrożność u kobiet w ciąży. Do użytku zewnętrznego.
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