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OLEJEK TYMIANKOWY ETJA 10ml
 

Cena: 13,64 PLN

Opis produktu
 

OLEJEK TYMIANKOWY ETJA 10ml

NATURALNY OLEJEK TYMIANKOWY (Thymus Vulgaris/)

Informacje ogólne:
Olejek posiada bardzo silne własności antyseptyczne. Stosuje się go ze względu na jego działanie wykrztuśne. Pobudza ruchy rzęsek
wyścielających drogi oddechowe i nasila wydzielanie śluzu. Stosuje się go głównie w przypadku kaszlu, bólu gardła i w nieżycie dróg
oddechowych. Zwiększa odporność organizmu na infekcje wszelkiego rodzaju.

Naturalny olejek otrzymuje się z ziela tymianku pospolitego. Olejek ma bardzo silne własności antyseptyczne. Stosuje się go również ze
względu na jego działanie wykrztuśne. Pobudza ruchy rzęsek wyścielających drogi oddechowe i nasila wydzielanie śluzu. Stosuje się go
głównie w przypadku kaszlu i w nieżycie dróg oddechowych. Działa także przeciwbólowo przy reumatyzmie i artretyzmie. Stymuluje
krążenie i podnosi ciśnienie krwi. Na skórę działa odkażająco, niszczy bakterie i grzyby pasożytnicze. Zwiększa odporność organizmu na
infekcje wszelkiego rodzaju.

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

Działanie:
Antyseptyczne, przeciwbólowe, odkażające, przeciwroztoczowe, łagodzi infekcje górnych dróg oddechowych oraz objawy przeziębienia

Sposób użycia:

masaż - pobudza krążenie i wzmaga ukrwienie, niweluje ból, działa rozgrzewająco oraz antyreumatycznie,
płukanki - bóle gardła, zapalenia jamy ustnej,
kąpiel - polecana podczas przeziębień,
inhalacje,
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parówka twarzy,
aromatyzacja powietrza - kominek zapachowy, dyfuzor, rozpylacz w spray.

DOBRA KOMPOZYCJA Z OLEJKIEM
Bergamotowym, cytrynowym, z drzewa herbacianego, eukaliptusowym, lawendowym, melisowym, sosnowym, rozmarynowym.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować przy nadciśnieniu i w przypadku kobiet karmiących w okresie ciąży. Do użytku zewnętrznego.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce z ciemnego szkła w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KRAJ POCHODZENIA
Włochy
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