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Olejek eter.lawendowy 10 ml
 

Cena: 14,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent PRZED.PROD.FARMAC.-KOSMET.PROFARM
SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Naturalny olejek eteryczny lawendowy to produkt kosmetyczny pozyskiwany ze świeżych główek kwiatów lawendy górskiej. Produkt
może być stosowany do masażu, kąpieli aromaterapeutycznej, zimnego kompresu, inhalacji, moczenia stóp, aromatyzacji powietrza lub
do pielęgnacji włosów. Jest składnikiem perfum, a także dodatkiem do olejów bazowych, kremów, maseł roślinnych i masaży.

Składniki aktywne zawarte w oleju lawendowym pomagają:  
odstraszać mole i owady,
łagodzić skutki ukąszeń owadów,
usuwać bakterie odpowiadające za infekcje skóry,
wygładzać skórę, redukować zmarszczki i zmniejszać nadmierną produkcję łoju,
relaksować ciało i umysł.
Produkt używany w kąpieli wspiera oczyszczanie i regenerację skóry.

Produkt ma słodki, lekko, kwiatowy zapach i lekko żółtawy lub bezbarwny kolor. Pasuje do olejku cytrynowego, cedrowego, cyprysowego,
grejpfrutowego, eukaliptusowego, kminkowego, miętowego, rozmarynowego i z drzewa herbacianego.

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do masażu, kąpieli, inhalacji, moczenia stóp, aromatyzacji powietrza i pielęgnacji włosów.
Może być stosowany jako zimny kompres na czoło i kark lub dodatek do olejów bazowych, maseł roślinnych, kremów i balsamów.

Sposób użycia
Do masażu: 
Kilka kropli oleju połączyć z olejem bazowym.
Wmasować w określone partie ciała, np. skroń.

Zimny kompres: 
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Przykładać na czoło i kark.

Aromatyzacja powietrza: 
Używać w kominku zapachowym, dyfuzorze i rozpylaczu w sprayu.

Na stany zapalne skóry i egzemę: 
Nakładać bezpośrednio na wybrane obszary.

Składniki (INCI)
Lavandula Angustifolia Oil (olejek lawendowy).

Dodatkowe informacje
Produkt jest zarejestrowany w bazie CPNP.
Przebadany dermatologicznie.
Może być stosowany nierozcieńczony, ponieważ nie powoduje większych podrażnień.
Trzymać w szczelnie zamkniętej butelce z ciemnego szkła.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od dzieci.
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