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OPTIMA NATURA Naturalny Olejek LAWENDOWY 10ml
 

Cena: 16,48 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

OPTIMA NATURA OLEJEK LAWENDOWY 10 ML

**OPIS:**

Olejek lawendowy doskonale łączy się z olejkiem bergamotowym, cytrynowym, pomarańczowym, z drzewa cedrowego, sosnowym,
szałwiowym oraz rozmarynowym. Ma również szerokie zastosowanie w kosmetyce.

**WSKAZANIE:**

Najczęściej wykorzystywany jest w ramach aromaterapii – 5 kropli na 1 litr wody wystarczy, by odświeżyć powietrze czy działać
leczniczo. W tym celu można wykorzystać nawilżacze powietrza lub kominki zapachowe.

**Zastosowanie:**

WSKAZANIA
Najczęściej wykorzystywany jest w ramach aromaterapii – 5 kropli na 1 litr wody wystarczy, by odświeżyć powietrze czy działać
leczniczo. W tym celu można wykorzystać nawilżacze powietrza lub kominki zapachowe.

KIEDY STOSOWAĆ
1. w stanach napięć nerwowych uspokajająco
2. obniżenie przewlekłego stresu 
3. przy bezsenności
4. łagodzi infekcje bakteryjne i podrażnienia, minimalizuje stany zapalne skóry 
5. odstraszająco na mole

**Sposób użycia:**

JAK STOSOWAĆ
Olejek świetnie nadaje się do przygotowania odprężającej kąpieli – do wanny napełnionej ciepłą wodą wystarczy wlać 3-6 kropli olejku.
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Chcąc wykonać masaż z olejkiem lawendowym, należy 5 kropli wymieszać z olejkiem do masażu albo ulubionym balsamem do ciała.
Do aromatyzacji pomieszczeń – przez nawilżacze i kominki zapachowe (5 kropli na 1 litr wody)

**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:**

10 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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