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Gill Mitti Attar, zapach mokrej
ziemi, Atar olejek eteryczny
Gilmiti
Cena brutto

48,00 zł

Cena netto

39,02 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4109

Kod producenta

4109EOc

Opis produktu

GILL MITTI - ATTAR KWINTESENCJA
ZAPACHU ZIEMI

100% NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY

Wysoko skoncentrowany olejek eteryczny

XPP4109 - GILL MITTI ATTAR
Składnik zapachowy wykorzystywany w produkcji perfum i wód toaletowych
Zapach: ciepły, miękki i kojący aromat mokrej ziemi, idealnie oddaje zapach gleby po deszczu.

Jak jest produkowany olejek: Gill Mitti Attar
Gill Miti Attar przygotowuje się na bazie czystego olejku sandal wood
Naturalny Gil Mitti Attar to kompozycja olejków eterycznych stworzona na bazie ziemi a właściwie suszone i prażonej gliny
pozyskiwanej w jedynym miejscu w Indiach i naturalnym olejku z drzewa sandałowego.
Ziemia jest destylowana w destylatorach typu Dheg & Bhapka w tradycyjny nie zmieniony od stuleci sposób destylacji olejków
eterycznych, przez rodzinne zakłady produkujące olejki eteryczne w mieście Kannauj (stan Uttar Pradesh) w Indiach.
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To kwintesencja zapachu mokrej ziemi. W Indiach nazywana zapachem świętej ziemi.
Składnik zapachowy przeznaczony do produkcji wyrobów perfumeryjnych.

Aby koncentraty olejków użyć do wyprodukowania perfum
należy rozcieńczać olejki w proporcjach.
dozowanie:
Najtrwalszy ekstrakt perfum zawiera nawet do 40% olejków (zazwyczaj jest to 25%).
Wody ESDP (Esprit de Parfum) mają 15-30% olejków.
W wodach perfumowanych EDP jest 12-25 % związków aromatycznych.
W wodach toaletowych (EDT) – 6-18% .
Wody kolońskie mają ok. 5-7 % olejków.
wody po goleniu – 2-4%.
Wody orzeźwiające, czyli tzw. mgiełki – do 5%.
aby wykonać własne perfumy lub wodę toaletową należy wymieszać kompozycje olejków z alkoholem zazwyczaj 80% i
odstawić w ciemne miejsce na minimum 3 tygodnie . Wskazane jest przynajmniej raz dziennie wstrząsnąć butelką z
perfumami w celu lepszego wymieszania się olejku z alkoholem.
Po 3 tygodniach perfumy są gotowe do użycia.
O olejku Gill Mitti Attar
Jeśli chcesz przekazać zapach ziemi. tak, to prawda, że gleba ma swój własny zapach, ten attar idealnie odda zapach mokrej
ziemi. Gill Mitti Attar produkowany jest z pieczonej i parowanej ziemi , na bazie olejku sandałowego.
Bardzo niewielu ludzi miało okazję odwiedzić starożytne centrum perfum Kannauj w Uttar Pradesh, które od wieków jest
jednym z głównych ośrodków produkcji Attarów , gdzie ten skomplikowany i szczegółowy proces trwa do dziś. Wiedza o
procesie tworzenia Attarów jest ściśle strzeżoną tajemnicą każda rodzina ma swoje własne sekretne przepisy, przekazywane z
pokolenia na pokolenie.
Olejki naturalne mogą uczulać , dlatego przed zastosowaniem w perfumach należy przetestować niewielką ilość olejku na
własnej skórze minimum 24 godziny, jeśli nie wystąpi żadna reakcja można użyć do produkcji perfum czy wody toaletowej.

Kraj pochodzenia: Indie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 5 ML , 10 ML , 30 ML , 100 ML
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