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Tulip absolute, tulipan absolut do
produkcji perfum. Tulipa gesneriana,
o przyjemnym słodkawym i
kwiatowym zapachu
Cena brutto

58,40 zł

Cena netto

47,48 zł

Cena poprzednia

78,40 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4146

Kod producenta

4146SH

Producent

IBLtd

Opis produktu

TULIP ABSOLUTE OIL

tulipa gesneriana
olejek naturalny absolut - Tulipan kwiat

Kraj produkcji: Indie
pochodzenia: Indie
XPP4146 - ABSOLUT
Cas:
Numer EINECS:
Kod; XPP4146
kod ean:
Nazwa Łacińska: Tulipa gesneriana
metoda produkcji: Ekstrakcja organiczna bez heksanu
Kolor :zalezy od koloru płatków tulianów uzytych do produkcji
Nuta: środka i górna
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Zapach: słodki , kwiatowy z pudrowo-słodkim zakończeniem

Absolut organicznie produkowany: pozyskiwany jest z płatków kwiatów .

O absolucie Tulipana:
Tulip Absolute - jest składnikiem perfum, świec zapachowych, kadzidełkek, odświeżaczy do pomieszczeń i mydła oraz uzywany do innych
kosmetyków.
Tulipan ma świetne właściwości aromaterapeutyczne i działa relaksująco. Dobrze łagodzi niepokój, stres i napięcie.
Skład chemiczny
Tulipanina jest antocyjaniną, podobnie jak tulipozydy i tulipaliny. Te dwa ostatnie są odpowiedzialne za alergie, ponieważ zawierają α-metylenoγ-butyrolakton, który jest powszechnym alergenem.
Znane perfumy z zapachem tulipana:
Byredo " La Tulipe "
Cartier " Carat"
Il Profvmo Multiflor Linge Songe de tulipe
Gallagher Fragrances " Tulip Silk"
Victoria's Secret " Tease Flower"
Bond No 9 Chelsea Flower
Michael Kors Island
Zoologist Perfumes Hummingbird
DKNY To Go Women
i wiele innych

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.
Olejki i absoluty sprzedajemy jako surowce.
Synonimy:
tulipan absolut
absolut z tulipana
tulipe
tulip absolute
tulipp abs

Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 5 ML , 10 ML , 30 ML , 100 ML , 500 ML
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