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Link do produktu: https://bioekonatura.pl/spray-na-gardlo-lagodzacy-bio-z-olejkami-eterycznymi-15-ml-pranarom-p-2061.html

SPRAY NA GARDŁO
ŁAGODZĄCY BIO Z OLEJKAMI
ETERYCZNYMI 15 ML
PRANAROM
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod EAN

5420008509131

Opis produktu
SPRAY NA GARDŁO ŁAGODZĄCY BIO Z OLEJKAMI ETERYCZNYMI 15 ML PRANAROM

OPIS PRODUKTU:

Eliksir w sprayu do gardła z dodatkiem olejków eterycznych wykazujących działanie odkażające, dezynfekujące oraz
łagodzące.
Odświeża oddech i wpływa łagodząco na gardło w przypadku łaskotania czy chrypki.

Nie stosować u dzieci poniżej 3- go roku życia.

STOSOWANIE:
rozpylać 3- 8 razy dziennie po 1- 3 rozpyleń.

SKŁADNIKI:

woda, syrop figowy*, syrop ryżowy*, gliceryna, nalewka z propolisu*, macerat z pączków czarnej porzeczki*, olejki
eteryczne: limonkowy* (Citrus aurantifolia), z mięty pieprzowej* (Menthe verte), cytrynowy* (Citrus limonum), kajeputowy*
(Melaleuca cajeputii), z mięty polnej* (Mentha arvensis), z majeranku ogrodowego* (Origanum majorana), oreganowy*
(Origanum compactum), z cynamonu cejlońskiego* (Cinnamomum zeylanicum bark), guma ksantanowa (*certyfikowany
składnik ekologiczny)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
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Nie stosować u dzieci poniżej 3- go roku życia.

STOSOWANIE:
Rozpylać od 1- 5 razy dziennie po 1- 4 rozpyleń do każdej z dziurek nosa.

SKŁADNIKI:

woda, wyciąg z oczaru wirginijskiego*, chlorek sodu, benzoesan sodu, sorbinian potasu, ekstrakt propolisu*, olejki
eteryczne: mandravasarotra* (Cinnamosma fragrans), z świerku czarnego* (Picea mariana), eukaliptusa australijskiego*
(Eucalyptus radie), czystka ladanwego* (Cistus ladaniferus), mirtu zwyczajnego*(Myrthus communis), róży geranium*
(Geranium rosat), guma ksantanowa (*certyfikowany składnik ekologiczny)

DATA PRZYDATNOŚCI:

11.2020 r.

CO TO JEST OLEJEK?
Co to jest olejek?

Olejek eteryczny jest wyciągiem z roślin aromatycznych z wykorzystaniem
destylacji parowej.
Czym jest aromaterapia?

Aromaterapia jest stosowaniem olejków eterycznych w celu zharmonizowania
zdrowia fizycznego i psychicznego.
Olejki eteryczne są używane również po to by wzmocnić naturalny proces
gojenia.
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Jest
to
naturalna
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biochemicznej

Czym jest aromaterapia naukowa?

Aromaterapia naukowa zajmuje się badaniem olejków eterycznych.
Jest to nauka, która jest oparta na rygorystycznej metodologii i na solidnych
danych naukowych, potwierdzonych przez laboratoria.
PranarÔm to belgijski producent najwyższej jakości olejków eterycznych.
W swojej ofercie ma 300 różnych olejków.
OBSZARY ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH OLEJKÓW MARKI PranarÔm:
-

oczyszczanie powietrza
anti-aging
dyfuzje atmosferyczne
dziecko i ciąża
łaźnia
dzieci i młodzież
komfort krążenia
trawienie
drenaż i utrata masy ciała
energia i witalność
codzienne dolegliwości
ginekologiczne
włosy
owady
stawy
masaż
naturalne mechanizmy obronne
nosa i gardło
odżywianie
higiena ustna
ochrona skóry
sen i stres
sport i elastyczność
seniorzy
w podróży
drogi moczowe.
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