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Cedr Texas olejek eteryczny z
Juniperus Mexicana,
Cedarwood essential Oil
Cena brutto

14,60 zł

Cena netto

11,87 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4309

Kod producenta

4309SH

Opis produktu
CEDERWOOD TEXAS ESSENTIAL OIL
OLEJEK ETERYCZNY CEDR TEXAS
czysty 100%
Łacińska nazwa: Juniperus Mexicana
CAS NO:
INCI: Juniperus Mexicana (Cedarwood) Oil
XPP4309
zapach: Ciepły , balsamiczny, drzewny zapach
Kraj pochodzenia: USA
części roślin używane do destylacji: drewno
metoda pozyskiwania: destylacja parą wodną
kolor: przezroczysty do blado-żółtego.
nuta: środka
Główne składniki aktywne :

Olejek z liści curry ma przyjemny korzenno - ziołowo zapach, ostry, niekiedy nazywany olejkiem z liści Neem lub indyjskim
liściem laurowym.
dobrze łączy się z nutami drzewnymi, kadzidlanymi, kwiatowymi, piżmowymi i skórzanymi
Olejek znajduje zastosowanie w zielarstwie oraz w perfumiarstwie.
Posiada działanie relaksujące, zmniejszające napięcie, antywirusowe i przeciwbólowe.
Olejki naturalne mogą uczulać , dlatego przed zastosowaniem należy przetestować niewielką ilość olejku na własnej skórze
minimum 24 godziny, Pamiętaj abyś nigdy nie stosował nierozcieńczonych olejków bezpośrednio na skórę.
olejek sprzedajemy jest jako surowiec.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 5 ML , 10 ML , 30 ML , 100 ML

angelica root
Zastosowania w medycynie olejku z korzenia arcydzięgla:
Właściwości lecznicze tego olejku są wykorzystywane w medycynie.
Można używać tego oleju przy różnego rodzaju schorzeniach; infekcje wirusowe, kaszel palaczy, niestrawność, infekcje dróg
moczowych itp.
Olejek najlepiej sprawdza się w przypadku pot pourri, gdyż można nim rozprowadzić zapach i rozjaśnić swoim zapachem
otoczenie.
Olejek z korzenia arcydzięgla jest aromatyczny, dzięki czemu jest często wykorzystywany w aromaterapii.
Jest szeroko stosowany w celu złagodzenia lęku, depresji i napadów złości. Kojący zapach ma właściwości lecznicze.
Zalety olejku z korzenia arcydzięgla:
Masaż olejkiem z korzenia arcydzięgla pomaga w pobudzeniu krążenia krwi, wydzielaniu hormonów i enzymów.
Uwalnia od wszelkiego rodzaju problemów trawiennych i zapewnia ulgę od nadmiaru gazów w jelitach.
Olejek wzmacnia system organizmu i łagodzi stany lękowe.
Wzmacnia układ odpornościowy, ponieważ organizm potrzebuje odporności, a olej z korzenia arcydzięgla zapewnia go poprzez
swoje ciepło i właściwości lecznicze.
Podane powyżej opisy mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stosuj żadnych olejków w celach medycznych
bezporady lekarskiej.
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