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Choya Loban Attar olejek
eteryczny kompozycja
naturalna Styrax Tonkinesis
Cena brutto

28,40 zł

Cena netto

23,09 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4136

Kod producenta

4136ME

Opis produktu

CHOYA LOBAN ATTAR
Styrax Tonkinesis
OLEJEK NATURALNY KOMPOZYCJA DO PRODUKCJI PERFUM

100% NATURALNY

XPP4136
Attar Choya Loban jest otrzymywany metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej z benzoesu. W tej procedurze włącza się benzoes,
a następnie ogrzewa w specjalnym glinianym naczyniu, aby stworzyć ten olejek. Destylatorzy starożytnych Indii wynaleźli
metodę, którą dziś nazywamy destructive distillation ( destrukcja destylacji). W tej procedurze zebrali świeże żywice, które
miały większą skłonność do pozyskiwania olejku z co najmniej 20% wydajnością. Olejek został wyprodukowany metodą
bezpośredniego ogrzewania, w którym skonsolidowane krople olejku uderzały w bok szyjki naczynia.
Od dawnych czasów ludzie używają attaru Choya Loban do robienia kadzidełe „Hawan Samagri”, które są używane do
ofiarowywania modlitw Bogu i uzyskiwania błogosławieństw dla ich rozwoju i zdrowia. Ten attar jest szeroko stosowany jako
część różnych świętych miejsc przez pobożne osoby do celów religijnych. Ma wyjątkowo ciepły, mocny i waniliowy zapach.
Wyróżnia się również botaniczną nazwą Styrax Tonkinesis. W czasach historycznych ludzie używali go jako części manifestacji
Hawan Samagri i kadzidła do ofiarowania modlitw Bogu. W krajach azjatyckich, takich jak Tajlandia, Sumatra, Indonezja.
Attar ten może być użyty jako jeden ze składników kompozycji lub samodzielnie tworzy koncentrat do wyprodukowania
perfum. Jest również idealny dla tych, którzy chcą wykonać kadzidła naturalne.
Ważnym składnikiem tej kompozycji jest drzewo sandałowe.
Choya Loban Attar komponuje się z innymi olejkami eterycznymi jak: labdanum, ambra, opoponax, styrax, sandał, dobre
połączenie tworzy z kwiatowymi i owocowymi zapachami.
Opis zapachu: zapach jest charakterystyczny dla żywicy styrax Tonkiensis, waniliowo- balsamiczny z lekką nutą palonego
drewna,
nuta zapachowa: podstawy
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100% KOMPOZYCJA OLEJEKÓW ETERYCZNY.
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 : CHOYA LOBAN ATTAR
Attar Choya Loban jest szeroko stosowany ze względu na swój balsamiczny, waniliowo - żywiczny zapach. Ten attar jest
nietoksyczny z natury i posiada zdumiewające właściwości dezynfekujące i antytoksyczne.

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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