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Clary Sage olejek eteryczny,
Szałwia Muszkatołowa do
produkcji perfum
Cena brutto

18,50 zł

Cena netto

15,04 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4033

Kod producenta

4033SH

Opis produktu
CLARY SAGE - ESSENTIAL OIL
OLEJEK ETERYCZNY SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA
Łacińska nazwa: Salvia sclarea
XPP4033
zapach: ziołowy, ziemisty, lekko drzewny, soczysty.
Kraj pochodzenia: Indie
nuta zapachowa : podstawy

Olejek szałwiowy dobrze kompopnuje się z olejkami lawendowym, geranium czy z trawy cytrynowej.
Naturalny olejek szałwiowy otrzymywany jest przez destylację z parą wodną kwitnącego ziela szałwii muszkatołowej Salvia
sclarea. Posiada ziemisty, ziołowy zapach. Główne składniki olejku to: sklareol, geraniol, limonen, beta-pinen, lilalol...

Naturalny olejek szałwiowy otrzymywany jest przez destylację z parą wodną kwitnącego ziela szałwii muszkatołowej. W
kompozycjach perfumeryjnych stanowi utrwalacz zapachu, ma intensywny zapach dlatego należy stosować go z umiarem aby
nie wybijał się na pierwszy plan w kompozycji.
Olejek zawiera tujon , znany srodek relaksujący
Clary Sage Essential Oil jest znany z właściwości łagodzących i poprawiających dobry nastój . Olejek z szałwi muszkatołowej
znany jest jako skuteczny w odprężeniu i w usuwaniu niepokoju, a także w łagodzeniu negatywnych emocji. Jego nazwa
wywodzi się od łacińskiego "clarus", co oznacza "czysty".

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.
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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.
Olejki 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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