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Etja, Olejek eteryczny eukaliptusowy, 10ml
 

Cena: 9,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ETJA-HANDEL ART.KONSUMP.T.GLINKA

Opis produktu
 

Olejek eukaliptusowy otrzymuje się z odmiany Eukaliptus globulus. Olejek uzyskiwany w procesie destylacji liści i gałązek drzewa.

Posiada działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Stosuje się go

w terapii infekcji górnych dróg oddechowych,
katarze,
kaszlu,
zapaleniu zatok oraz
przy bólach reumatycznych.
Olejek eukaliptusowy pobudza mechanizmy odpornościowe ustroju.

Rozkurcza oskrzela, upłynnia zalegającą wydzielinę śluzową oraz udrażnia zatoki oboczne nosa. Orzeźwia umysł w przypadku
przeziębienia lub gorączki siennej.

Doskonały na ukąszenia owadów (łagodzi swędzenie), oparzenia, rany i pęcherze.

Działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie i dezynfekująco dlatego często wykorzystywany jest do inhalacji powietrza.
Skutecznie odkaża pomieszczenia w razie wystąpienia infekcji lub choroby zakaźnej.

Olej ma działanie uspokajające, wspomaga usuwanie cellulitu, antydepresyjne, przeciwzakaźne, antyseptyczne, grzybobójcze,
przeciwzapalne, tonizujące, łagodzi bóle napięcia przedmiesiączkowego. Ma świeży, ostry, słodki, czysty i przenikliwy oraz bezbarwny
kolor.
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Wskazania

w terapii infekcji górnych dróg oddechowych, katarze, kaszlu, zapaleniu zatok oraz przy bólach reumatycznych. Do inhalacji powietrza w
razie wystąpienia infekcji lub chorobach zakaźnych.

Sposób użycia

1. masaż w własnym zakresie;
2. kąpiel - wytwarzana para eukaliptusowa podczas aromaterapeutycznej kąpieli, unosząc się do góry z nad wanny ma

dobroczynne działanie przy katarze i przeziębieniu;
3. sauna: sucha, mokra, parowa; inhalacja górnych dróg oddechowych; parówka twarzy;
4. w rozcieńczeniu z olejem nośnikowym bezpośrednio na ukąszenia owadów, oparzenia, rany i pęcherze;
5. skutecznie odkaża pomieszczenia (aromatyzowanie powietrza);
6. dodatek w pastach do zębów, syropach i sprejach na gardło; posiada właściwości rozpuszczające m.in. gumę, smołę.
7. Masaż 3-5 kropli olejku eterycznego dodać do 12 kropli olejku nośnikowego, a następnie kulistymi ruchami dłoni masować ciało.
8. Kąpiel: roztwór olejku/ 5 kropli olejków eterycznych, 10-15 kropli olejku nośnikowego / wlać do wanny wypełnionej 1/3 wody o

temperaturze około 35°C. Należy starannie rozprowadzić olejek po powierzchni wody.
9. Aromatyzacja: wystarczy dodać kilka kropli olejku do naczynia z gorącą wodą, nawilżacza powietrza lub kominka

aromatycznego.

Należy unikać kontaktu z oczami.

Nie stosuj go jeśli cierpisz na wysokie ciśnienie.Używaj zawsze w rozcieńczeniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce z
ciemnego szkła w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład

olejek eteryczny, eukaliptusowy.

Zawiera limonene, linalool.

100% naturalny. Produkt przebadany dermatologicznie. Posiada atest PZH. Wpisany do RK. 
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