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OPTIMA NATURA Naturalny Olejek EUKALIPTUSOWY 30ml
 

Cena: 32,21 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

OPTIMA NATURA OLEJEK EUKALIPTUSOWY 30 ML

**OPIS:**

Olejek eukaliptusowy ma konsystencję oleistą, ale nie jest zbyt gęsty. Jest bezbarwny, ale jego zapach jest intensywny. Woń jest tak
mocna, że skutecznie odstrasza komary, muchy, pchły i inne owady. Aż 70% olejku eukaliptusowego stanowi eukaliptol. Pozostałymi
składnikami są: pinene, limonene, linalul oraz terpineol.
Olejek eukaliptusowy jest jednym z niewielu, który można bezpiecznie stosować zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Chociaż początkowo
australijscy aborygeni cenili go głównie za dobroczynne właściwości aromaterapeutyczne, to już wtedy uznawano jego dużo szersze
zastosowanie. Liśćmi eukaliptusa leczono rany, przykładano je do czoła, by zwalczać gorączkę. Olejkiem z eukaliptusa leczono również
tyfus, malarię, cholerę i szkarlatynę.

**Sposób użycia:**

Olejek eukaliptusowy można stosować w różny sposób. Można nacierać nim ciało – najczęściej nanosi się go bezpośrednio na skórę
albo dodaje kilka kropli do ulubionego balsamu. Farmaceuci polecają również gotowe maści i kremy z olejkiem eukaliptusowym oraz
inhalacje (na infekcje górnych dróg oddechowych). Można nimi nacierać plecy oraz klatkę piersiową – wtedy działają rozgrzewająco i
ułatwiają oddychanie. Skuteczne są również rehabilitacyjne masaże z olejkiem eukaliptusowym. Wystarczy kilka kropli dodać do
tradycyjnego olejku do masażu, by niwelować niekorzystne skutki reumatyzmu.

Olejek bardzo często wykorzystuje się w aromaterapii – wystarczy kilka kropli wlać do nawilżacza powietrza albo miski z gorącą wodą (5
kropli na 1 litr wody). Działa wtedy odświeżająco, pobudzająco, odprężająco, niweluje zmęczenie. Olejek eukaliptusowy tak samo
zadziała, kiedy kilka kropli wlejemy do kąpieli.

Ciekawostką jest fakt, iż olejek z eukaliptusa można dodawać do pasty do zębów albo płynów do płukania jamy ustnej. Jest świetnym
dezodorantem i odświeżaczem powietrza. Można go również pić, bo wtedy będzie zwalczać pasożyty.
Najlepiej łączy się z olejkiem tymiankowym, majerankowym, lawendowym oraz cedrowym.
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**BEZPIECZEŃSTWO:**

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego! Nie powinny go stosować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Przed naniesieniem na
skórę warto przeprowadzić test alergiczny.

UWAGA! Olejków eterycznych nie należy stosować do nebulizacji (inhalacji z wykorzystaniem inhalatorów). Żadne choroby nie powinny
być leczone bez konsultacji z lekarzem.

**Wielkość opakowania:**

30 ml

**Producent:**

OPTIMA NATURA

**Uwagi:**

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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