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Olejek eteryczny lawendowy 10 ml
 

Cena: 15,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent ETJA-HANDEL ART.KONSUMP.T.GLINKA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Lavandula Angustifolia Oil

Naturalny olejek uzyskiwany z świeżych główek kwiatów lawendy lekarskiej. Posiada zdolność przywracania równowagi wszystkim
układom organizmu. Przyspiesza gojenie się ran, podrażnień skóry i oparzeń, także tych słonecznych. Ma właściwości uspokajające,
przeciwdepresyjne, zmniejsza bezsenność i napięcie nerwowe. Działa przeciwbólowo przy reumatyzmie, zapaleniu ucha i migrenie. Ma
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i owadobójcze (odstrasza mole, owady i łagodzi skutki ukąszeń). Zabija bakterie, które powodują
infekcję skóry, równocześnie wygładza ją, zmniejsza zmarszczki i obniża nadprodukcję łoju. Wdychanie olejku lawendowego posiada
cudowne właściwości relaksujące zarówno ciało jak i umysł. Olejek lawendowy jest uważany jako środek balansujący emocje,
podnoszący na duchu, łagodzący depresje oraz balansujący wewnętrzną dysharmonię.

Działanie: 
Przeciwskurczowe, bakteriobójcze, przeciwzakaźne, przeciwbólowe, antydepresyjne, przeciwreumatyczne, antytoksyczne,
antyseptyczne, odtruwające, stymulujące, pomaga w zaburzeniach snu i łagodzi bóle głowy, przyspiesza gojenie oparzeń i ran, działa
uspokajająco.

Sposób użycia: 
• masaż w własnym zakresie
• kąpiel aromaterapeutyczna - jego delikatny kwiatowy zapach odświeża i ożywia. Kąpiel z udziałem olejku lawendowego działa
odprężająco.
• delikatny masaż głowy w okolicach skroń
• zimny kompres (czoło lub kark)
• inhalacja
• moczenie stóp
• naturalne aromatyzowanie powietrza
• dodatek do olejów bazowych
• włosy - zwalcza walkę z łupieżem
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• często wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym
• bezpośrednie w walce z stanem zapalnym skóry, egzemami

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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