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Allspice Ziele Angielskie,
olejek eteryczny do produkcji
perfum, z jagód pimento
Cena brutto

14,80 zł

Cena netto

12,03 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4098

Kod producenta

4098Eoc

Opis produktu
ALLSPICE- OLEJEK ETERYCZNY Z CAPSICUM ANNUM L
Naturalny olejek eteryczny ZIELE ANGIELSKIE
100% czysty i nierozcieńczony
XPP4098
zapach: goździkowo-cynamonowo-pieprzowy , charakterystyczny dla owocu ziele angielskiego
Kraj pochodzenia: Indie
Olejek eteryczny z ziela angielskiego jest również znany jako olejek eteryczny z jagód pimento. Ciepły, pikantny aromat olejku z ziela
angielskiego jest podobny do goździkowego i cynamonowego olejku. Wysoka zawartość Eugenolu jest częściowo odpowiedzialna za to
podobieństwo.
NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY: koncentrat
olejek eteryczny uzyskiwany z owoców ziela angielskiego
lotny
nuta zapachowa : głowy, serca
O olejku z ziela angieskiego:
Olejek bardzo często wykorzystywany w męskich kompozycjach perfumeryjnych
konsystencja: rzadki
dobrze komponuje z: pomarańczą, bergamotką, cyprysem, cynamonem, olejkami cytrusowymi, olejkiem pieprzowym, drzewnymi nutami sosny,
a także z wieloma kwiatowymi nutami.

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.
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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.

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.

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