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BAMER OLEJEK ETERYCZNY CEDROWY 100% NATURALNY
7 ML
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

BAMER OLEJEK ETERYCZNY CEDROWY 100% NATURALNY - 7 ML
Skład INCI: Juniperus Virginiana Oil

Naturalny, 100% olejek cedrowy ma zastosowanie w aromaterapii, kosmetyce, może być stosowany jako dodatek do masażu czy kąpieli.

Właściwości:

Przeciwłojotokowe

Antydepresyjne

Antyseptyczne

Tonizujące

Moczopędne

Uspokajające
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Zastosowanie:

Depresja, lek

Wspomaga leczenie trądziku

Łagodzi infekcje górnych dróg oddechowych

Zwalcza cellulitis, obrzęki i nadmiar tłuszczu

Trądzik

Zapalenie oraz swędzeniu skóry

Łupież

Skóra sucha

Wypryski

Wrzody

Sposób użycia:

Dodaj kilka kropli do domowego kosmetyku lub kąpieli. Można stosować w kominkach zapachowych i nawilżaczach powietrza oraz do
inhalacji i aromaterapii.

Oto wskazówki jak bezpiecznie używać olejków.

Jeżeli masz skórę wrażliwą, używaj olejku eterycznego w stężeniu 0,5 % (od 4 do 5 kropel na 30 ml olejku bazowego), aby
uniknąć podrażnień.

Olejki eteryczne dobrze rozpuszczają się w olejach roślinnych, zwanych dalej bazowymi. Możesz je również dodawać do
balsamów i kremów jako składnik Fazy C.

Stosowanie - Stężenie - Ile dodać olejku eterycznego do olejku bazowego:

Olejek do masażu: do 2,5%, 10 do 25 kropel na 30 ml olejku bazowego

Olejek do kąpieli lub żel pod prysznic: do 5%, 10 do 50 kropel na 30 ml kosmetyku dodawanego do kąpieli

Kąpiel stóp: do 5%, 10 do 50 kropel na 30 ml oleju bazowego dodawanego do wody

Sauna na twarz (parówka): do 1,5%, 15 do 40 kropel na miskę z wodą

Maseczka na twarz: do 2,5%, 10 do 25 kropel na 30 ml maseczki

Olejek lub krem do twarzy: do 2%, 10 do 20 kropel na 30 ml kosmetyku

Olejek lub żel do oczyszczania twarzy (zmywany lub wycierany): do 3%, 10 do 35 kropel na 30 ml kosmetyku

Olejek do pielęgnacji włosów: do 2,5%, 10 do 25 kropel na 30 ml olejku

Balsam lub masło do ciała: do 2,5%, 10 do 25 kropel na 30 ml kosmetyku

Uwagi:
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Unikaj kontaktu z oczami.

Nie stosuj wewnętrznie (doustnie).

Nie stosuj nierozcieńczonego olejku na skórze.

Należy ostrożnie stosować u małych dzieci, osób skłonnych do uczuleń i kobiet w ciąży.

Posiadają Oceny Bezpieczeństwa, świadectwa IFRA, PZH, Farmakopeę, analizy laboratoryjne, rejestrację w EU-CPNP.

Producent: BAMER, ul. Figowa 6, Włocławek.
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