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Etja, Olejek eteryczny grejpfrutowy, 10ml
 

Cena: 11,54 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ETJA-HANDEL ART.KONSUMP.T.GLINKA

Opis produktu
 

Naturalny olejek otrzymywany z owoców drzewa grejpfrutowego. Działa tonizująco oraz antydepresyjnie. Pobudza system limfatyczny i
tym samym odżywia komórki tkanek. Skuteczny w walce z otyłością i w przypadku zatrzymania płynów organicznych. Ma działanie
rozluźniające i łagodzi bóle migrenowe oraz objawy zmęczenia.

Jak wszystkie olejki cytrusowe, jest światłoczuły i nie należy go stosować podczas opalania lub wystawiana skóry na promienie UV.
Olejek ma działanie antydepresyjne, pobudzające, tonizujące, antytoksyczne, wspomaga usuwanie celullitu. Ma orzeźwiający, słodki,
świeży cytrusowy zapach i jasnożółty kolor.

Wskazania

w walce z otyłością i w przypadku zatrzymania płynów organicznych, łagodzenie bólów migrenowych oraz objawy zmęczenia.

Sposób użycia

masaż we własnym zakresie - rozcieńczany w naturalnych olejach bazowych dobrze wpływa na ujędrnienie skóry i walkę z cellulitem,
kąpiel aromaterapeutyczna, naturalne aromatyzowanie powietrza #℣佐⌡⌀椀渀栀愀氀愀琀漀爀 瀀愀爀漀眀礀Ⰰ 瀀漀搀最爀稀攀眀愀挀稀Ⰰ 渀愀猁Ԁ挀稀愀渀椀攀 挀栀甀猀琀攀挀稀欀椀⌡⍃倣℣, sauna:
sucha, mokra, parowa, dodatek do olejów bazowych, dodatek do kremów, moczenie stóp.

Masaż 3-5 kropli olejku eterycznego dodać do 12 kropli olejku nośnikowego, a następnie kulistymi ruchami dłoni masować ciało.
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.
Aromatyzacja: wystarczy dodać kilka kropli olejku do naczynia z gorącą wodą, nawilżacza powietrza lub kominka
aromatycznego.
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Nie używać na skórze wystawianej na promienie UV. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować wewnętrznie #℣佐⌡⌀搀漀甀猀琀渀椀攀⌡⍃倣℣. Przechowywać w
szczelnie zamkniętej butelce z ciemnego szkła w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład

olejek eteryczny grejpfrutowy.

Zawiera

geraniol, limonene, linalool, citral. 100% naturalny.

Produkt przebadany dermatologicznie. Posiada atest PZH. Wpisany do RK.
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