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OPTIMA NATURA Naturalny Olejek MELISOWY 10ml
 

Cena: 17,35 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

OPTIMA NATURA OLEJEK MELISOWY 10 ML

**Opis produktu:**

W aromaterapii naturalny olejek melisowy stosowany jest pomocniczo w stanach napięcia nerwowego, stresu, szoku. Ma właściwości
wyciszające, ułatwiające zasypianie, kojące i uspokajające. Obok olejku lawendowego, jest to olejek o najsilniejszym działaniu
nasennym. Zalecany jest również dla kobiet w okresie menopauzy. Należy jednak zachować szczególną ostrożność i ograniczyć jego
stosowanie szczególnie u kobiet w ciąży, gdyż może niekorzystnie wpływać na gospodarkę hormonalną. Łagodzi bóle głowy,
menstruacyjne, reumatyczne.

Olejek melisowy ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów korzystnie wpływa na skórę. Wykazuje właściwości antyseptyczne,
odkażające, dzięki czemu stanowi cenny składnik preparatów przeciwtrądzikowych i przeciwgrzybiczych.

Jego świeży cytrynowo-ziołowy zapach dobrze komponuje się w mieszankach z olejkami cytrusowymi i kwiatowymi. Zawartość
citronellolu sprawia, że olejek melisowy działa odstraszająco na owady, w szczególności komary i muchy.
**Składniki:**

100% olejek melisowy: Melissa Officinalis Leaf Oil, geraniol, citronellol, citral, eugenol, farnesol

**Zastosowanie:**

Antyseptyczny, Bezsenność, Ból głowy, Menopauza, Migrena, Napięcie, Nerwica, Problemy skórne, Stany zapalne skóry, Ukąszenia
owadów.

**Sposób użycia:**

Aromaterapia:
3-6 kropli na 100 ml do nawilżaczy, rozpylaczy, kominków oraz lampek zapachowych
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Kąpiele:
4-6 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody

Masaż:
1 kropla olejku na łyżskę oleju bazowego

W celu wyeliminowania niekorzystnych reakcji alergicznych przed zastosowaniem zaleca się wykonanie próby na małym fragmencie
skóry (kroplę olejku rozpuścić w łyżce stołowej oleju roślinnego i nanieść na skórę).

**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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