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

OLEJEK PICHTOWY ETJA 10ml
Cena: 8,88 PLN

Opis produktu
OLEJEK PICHTOWY ETJA 10ml
OLEJEK PICHTOWY /Abies Sibirica Oil/
Naturalny olejek pozyskuje się ze starannie wyselekcjonowanych gałązek specjalnej odmiany syberyjskiej jodły białokorej. Jodła ta
rośnie tylko na nieskazitelnie czystych ekologicznie terenach Dalekiego Wschodu. Badania dowiodły, że olejek pichtowy zawiera
bogactwo składników leczniczych, a wśród nich duże ilości leczniczych fitocydów, które mają wpływ na zdrowie człowieka. Fitocydy są
to naturalne substancje o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Wzmacniają one system odpornościowy
człowieka i mobilizują go do walki z chorobą. Naturalny olejek pichtowy posiada szereg niezwykłych właściwości, wykazuje silne
działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, oczyszcza organizm z toksycznych substancji, oraz łagodzi objawy choroby reumatycznej.
Olejek pichtowy wspomaga kuracje antybakteryjne, antygrzybiczne i przeciwwirusowe. Działa antyseptycznie, wykrztuśnie. Zaleca się go
też w chorobie reumatycznej. Łagodzi stany zapalne i ból różnego pochodzenia. Podnosi też odporność organizmu, polepsza
metabolizm i poprawia samopoczucie.
Wszystkie olejki eteryczne oferowane przez firmę ETJA są w 100% naturalne.
Każdy produkt Etja jest zarejestrowany w bazie CPNP oraz przebadany dermatologicznie.
DZIAŁANIE
Antyseptyczne, przeciwzakaźne, przeciwzapalne, bakteriobójcze, łagodzi infekcje górnych dróg oddechowych.
SPOSÓB UŻYCIA
masaż klasyczny, masaż leczniczy całego ciała - rozcieńczyć w naturalnym oleju bazowym ,
aromatyzacja powietrza - kominek zapachowy, dyfuzor, rozpylacz w sprayu,
inhalacja - dodać kilka kropli do ciepłej wody i wdychać opary, nasączać chusteczki higieniczne,
kąpiel - dodanie kilku kropli do wanny rozluźni napięte mięśnie. Czas kąpieli 15-20 minut,
moczenie stóp i dłoni - skuteczny w walce grzybicy międzypalcowej.
NUTA
Średnia, najłagodniejszy z zapachów żywicznych
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ZAPACH
Ostry, świeży, drzewny zapach
KOLOR
Bezbarwny, jasno żółty
DOBRA KOMPOZYCJA Z OLEJKIEM
Cedrowym, cytrynowym, eukaliptusowym, lawendowym, jałowcowym.
PRZECIWWSKAZANIA
Unikać kontaktu z oczami. Do użytku zewnętrznego.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce z ciemnego szkła w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
KRAJ POCHODZENIA
Rosja.
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