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OLEJEK KAJEPUTOWY ETJA 10ml
 

Cena: 13,79 PLN

Opis produktu
 

OLEJEK KAJEPUTOWY ETJA 10ml

Naturalny olejek eteryczny otrzymywany z liści i pąków gałązek drzewa kajeputowego metodą destylacji parą wodną.

Działa antyseptycznie, przeciwbakteryjnie, bakteriobójczo, przeciwwirusowo oraz przeciwgrzybicznie.
Poprawia ukrwienie, uśmierza ból mięśni i stawów, a także niweluje problemy związane z reumatyzmem.
Ułatwia oddychanie, udrażnia nos i drogi oddechowe w trakcie przeziębienia i grypy. Wnika głęboko w skórę, wskutek czego zwiększa
obszar swego oddziaływania i stymuluje układ odpornościowy.
Odświeża, ożywia, wpływa korzystnie na procesy myślowe i koncentrację umysłu.
Doskonały jest na trądzik i działa przeciwłupieżowo.

Kolor ma jasny. Zapach świeży, ziołowy, lekko słodki, kamforowy.

Tworzy dobrą kompozycję z olejkami, takimi jak: eukaliptusowy, lawendowy, rozmarynowy, sosnowy, cytrynowy, tymiankowy, z drzewa
herbacianego, bergamotowy, miętowy i sosnowy.

Wszystkie olejki eteryczne oferowane przez firmę ETJA są w 100% naturalne.
Każdy produkt Etja jest zarejestrowany w bazie CPNP oraz przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia:

Masaż - dodawać ok. 10 kropli na 50 ml bazy olejowej np. olej ze słodkich migdałów, awokado, pestki moreli. Stymuluje układ
odpornościowy i poprawia ukrwienie.
Kąpiel – do wanny dodawać 8-10 kropli do wanny wypełnionej 1/3 ciepłej wody. Czas kąpieli do 15 minut. Uśmierza ból mięśni,
stawów i niweluje bóle reumatyczne.
Stosowanie punktowe - na kurzajki, trądzik, opryszczkę.
Inhalacja - dodawać 3-4 krople do szklanki wypełnionej ciepłą wodą. Wdychać opary kilka razy.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Moczenie stóp - skuteczne w walce z grzybicą międzypalcową i innymi zakażeniami tego pochodzenia.

-Mycie głowy – dodać 2 krople do szamponu i myć włosy. Pomaga zwalczyć łupież.

Aromatyzacja powietrza - kominek zapachowy, dyfuzor, rozpylacz w sprayu. Silnie właściwości oczyszczające powietrze z
bakterii.
Dodatek do prania - kilka kropli olejku rozpuścić w płynie do prania lub dodać do proszku.

Skład:
Olejek kajeputowy (Melaleuca Leucadendron Cajeput Oil) - 100%

Przeciwwskazania:
Do użytku zewnętrznego. Kobiety w ciąży i osoby skłonne do alergii powinny zachować szczególną ostrożność.

Kraj pochodzenia:
Australia
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