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OLEJEK ETERYCZNY BIO
NIAOULY 10 ML LABORATORIE ALTHO
Cena

38,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

3700758100201

Opis produktu
OLEJEK ETERYCZNY BIO NIAOULY 10 ML - LABORATORIE ALTHO

OPIS PRODUKTU:

Organiczny olejek eteryczny niaouly jest nazywany panaceum.
W aromaterapii jest stosowany do zwalczania szeregu patologii, jest także dobrze tolerowany przez organizm. Jego
delikatność umożliwia uniwersalne zastosowanie. Jest to jeden z olejków, które zawsze warto mieć w swojej domowej
apteczce.
Patologie na które stosuje się olejek eteryczny niaouly to: wirusowe zapalenia dróg oddechowych z kaszlem, infekcyjne
problemy z trawieniem, nieżyt żołądka i problemy ginekologiczne. Jako delikatny olejek może być stosowany na problemy
skórne (egzema, trądzik, łuszczyca, półpasiec). Jest pomocny przy procesie gojenia ran, bywa także stosowany pomocniczo
przy leczeniu gruźlicy.
Lekarze aromaterapii przepisują go do leczenia przewlekłych infekcji takich jak opryszczka.
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STOSOWANIE:

Na skórę:
Zmieszać 2 krople olejku z niaouly z 3 kroplami oleju z róży muskat – taka mieszanka jest pomocna w kuracji na egzemę i
inne problemy dermatologiczne.
Dyfuzja – stosować zgodnie z instrukcją na dyfuzorze. Po rozpyleniu w powietrzu olejek będzie oczyszczał powietrze i
zwalczał problemy górnych dróg oddechowych i otolaryngologiczne.

SKŁADNIKI:

Melaleuca viridiflora *
*z rolnictwa ekologicznego

KRAJ POCHODZENIA:

Madagaskar

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3 lat i kobiet
w ciąży lub karmiących. Nie stosować na skórę przed ekspozycją na słońce. Nie stosować na skórę w czystej postaci.

UWAGA WAŻNE:

Informacje na temat olejków eterycznych za pośrednictwem tej strony są wydawane dla celów informacyjnych. Nie mogą w
żaden sposób zastąpić porady udzielonej przez lekarza. Jeśli chcesz stosować olejki eteryczne do użytku terapeutycznego lub
chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat olejków eterycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

wygenerowano w programie shopGold

Przechowywanie: Olejki eteryczne, szczególnie po otwarciu, należy przechowywać szczelnie zamknięte w ciemnym,
nienasłonecznionym i chłodnym miejscu
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