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ETJA, Olejek eteryczny z drzewa herbacianego, 10ml
 

Cena: 12,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent ETJA-HANDEL ART.KONSUMP.T.GLINKA

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO (TEA TREE) /Melaleuca Alterinifolia Oil/
Naturalny olejek uzyskiwany z drzewa herbacianego Malaleuca alternifolia oil ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i
przeciwgrzybiczne. Pomaga zwalczać przeziębienia, katar i grypę, łagodzi choroby gardła oraz dziąseł. Wnika głęboko w skórę, wskutek
czego zwiększa obszar swego oddziaływania i stymuluje układ odpornościowy. Olejek doskonały jest na trądzik, oparzenia, pęcherze,
odmrożenia, opryszczki (tzw. zimno) oraz liszaje. Skutecznie łagodzi skutki ukąszeń. Pomaga przy zapaleniu ucha środkowego i jelit.
Działa odświeżająco i ożywiająco. Zapobiega zakażeniom, a ponadto przyspiesza procesy regeneracji.

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

DZIAŁANIE - OLEJEK HERBACIANY
Antybiotyczne, stymulujące, antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, grzybobójcze, bakteriobójcze, antywirusowe, łagodzi
objawy przeziębienia, kaszlu i kataru

SPOSÓB UŻYCIA
• masaż - stymuluje układ odpornościowy,
• kąpiel - stymuluje układ odpornościowy, pomaga w zwalczaniu grzybicy stóp i dłoni,
• stosowanie punktowe - na kurzajki, trądzik, pęcherze, poparzenia, opryszczki,
• inhalacja
• moczenie stóp - skuteczne w walce z grzybicą międzypalcową i innymi zakażeniami tego pochodzenia,
• płukanki - bóle gardła, zapalenia jamy ustnej, zapalenie dziąseł,
• aromatyzacja powietrza - kominek zapachowy, dyfuzor, rozpylacz w spray. Silnie właściwości oczyszczające powietrze z bakterii,
• dodatek do prania - kilka kropli olejku rozpuścić w płynie do prania lub dodać do proszku przed praniem.

NUTA
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Wysoka

ZAPACH
Świeży, delikatnie pieprzowo-korzenny

KOLOR
Jasny

DOBRA KOMPOZYCJA Z OLEJKIEM HERBACIANYM 
Eukaliptusowym, lawendowym, rozmarynowym, sosnowym, cytrynowym, tymiankowym.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować przy nadciśnieniu. Do użytku zewnętrznego.

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

KRAJ POCHODZENIA
Australia

 

Galeria
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