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Opoponax naturalny olejek
eteryczny
Cena brutto

37,80 zł

Cena netto

30,73 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4077

Kod producenta

4077KP

Opis produktu
100% NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY

OLEJEK DO PRODUKCJI PERFUM OPOPONAX Commiphora erythraea

NATURALNY KONCENTRAT OLEJKU

Olejek pozyskiwany jest z drzew z gatunku Commiphora
Olejek ten ma zapach słodkiej mirry, lekko słodko-miodowy, ziemisty
Olejek eteryczny opoponax pochodzi z żywicy drzew tego samego rodzaju co mirra, jest jednak od niej słodszy i bardziej przyjemny w zapachu.
Wszechstronnie łączy się z wieloma olejkami. Może być wykorzystywany jako nuta środka lub podstawy.
Nuta: środka / podstawy

XPP4077 - OLEJEK NATURALNY OPOPONAX

OLEJEK DO PRODUKCJI PERFUM

Olejek opoponax dobrze komponuje się z labdanum, vetiwerem, kadzidłem frankońskim, elemi, kwiatowymi słodkimi nutami, wanilią,
nutami owocowymi słodkimi, galbanum, Tonka bean, ambrą czy innymi żywicami.
Składnik zapachowy wykorzystywany w produkcji perfum i wód toaletowych
Aby koncentraty olejków użyć do wyprodukowania perfum
należy rozcieńczać olejki w proporcjach
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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 : Opoponax
Olejek opoponax nazywany też opopanax lub słodka mirra z racji zbliżonego zapachu do mirry. Jest pozyskiwany z żywicy drzew Commiphora który obejmuje ponad 190
gatunków drzew i krzewów występujących w rejonach suchych i tropikalnych, szczególnie w Afryce Wschodniej i na Madagaskarze.. Opoponax pochodzi z Etiopii. Jest
często wykorzystywany jako składnik perfum.
Kolor jest uzależniony od rejonów pozyskiwania oraz czystości samego olejku i ma barwę od czerwonej przez żółto-brązową do brązowej.
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.
Olejek sprzedajemy jako surowiec.

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