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Olejek drzewa herbacianego 10ml
 

Cena: 12,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent PHARMATECH

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład: Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca Alternifolia) 100%, aromat [Pharma Tech]. 

Działa antybakteryjne, oczyszczająco, wpływa korzystnie na wygląd skóry, wewnętrzne napięcia. Olejek stosowany jest w mieszankach
przeciwgrzybicznych, przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych. Jest świetnym środkiem w zwalczaniu brodawek i kurzajek. Ma
właściwości oczyszczające skórę i zwalczające trądzik. Dzięki właściwościom antyseptycznym stosowany jest jako środek pomocny w
walce z infekcjami, grypą, przeziębieniem. Kolejną cechą olejku drzewa herbacianego jest działanie uspokajające nawet w stanie szoku i
silnego zdenerwowania.

Zastosowanie:

masaż – szok, histeria, zdenerwowanie, przeziębienia, grypy #℣佐⌡⌀渀愀挀椀攀爀愀渀椀攀 欀氀愀琀欀椀 瀀椀攀爀猀椀漀眀攀樀 椀⼀氀甀戀 瀀氀攀挀眀⌡⍃倣℣ - 10 ml #℣佐⌡⌁䈀礁簀欀愀 猀琀漁䈀漀眀愀⌡⍃倣℣ oleju
bazowego wymieszać z 3-5 kroplami olejku;

kąpiele – poparzenia, wypryski, trądzik, łupież, pleśniawka pochwy, infekcje i grzybice narządów płciowych, infekcje skóry, grzybice,
brodawki, kurzajki - 10-15 kropli olejku na 3/4 wanny ciepłej wody;

do odświeżania powietrza - rozpylać wodę z dodatkiem 5-10 kropli olejku na 2 łyżki za pomocą urządzenia do nawilżania lub rozpylania;

kompresy - grzybice i stany zapalne narządów płciowych, trądzik, wypryski, opryszczka, łupież, poparzenia, stany zapalne skóry, grzybice,
brodawki, kurzajki - punktowo lub rozcieńczony z wodą olejek do przemywania;

inhalacje – zapalenia jamy ustnej i gardła, infekcje wirusowe, przeziębienia, grypy, katar, kaszel, zapalenie zatok, szok, zdenerwowanie,
histeria - parę kropel, 2-3, połączyć z gorącą, parującą wodą;
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ból/zapalenie gardła, zapalenie dziąseł, zapalenie migdałków, angina - 5-10 kropli olejku na szklankę wody, stosować 2 razy dziennie;

tonik dla skóry tłustej, trądzikowej - 5 ml olejku na 100 ml wody lub hydrolatu #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 漀挀稀愀爀漀眀攀最漀 爀漀稀挀椀攁䐀挀稀漀渀攀最漀 稀 眀漀搁Ԁ 洀椀渀攀爀愀氀渁Ԁ 眀
stężeniu 30-50%#℣䍐⌡⌀Ⰰ 瀀爀稀攀挀椀攀爀愁܀ 猀欀爁ᤀ 氀甀戀 愀瀀氀椀欀漀眀愁܀ 琀漀渀椀欀 瀀爀稀礀 瀀漀洀漀挀礀 愀琀漀洀椀稀攀爀愀 ㈀ⴀ㌀ 爀愀稀礀 搀稀椀攀渀渀椀攀Ⰰ 漀洀椀樀愁܀ 漀欀漀氀椀挀攀 漀挀稀甀㬀 漀挀稀礀猀稀挀稀愀 椀
odświeża, matuje, ściąga pory;

ukąszenia owadów - punktowo natrzeć skórę małą ilością olejku, odstrasza niektóre owady;

onycholiza #℣佐⌡⌀漀搀眀愀爀猀琀眀椀攀渀椀攀 瀁䈀礀琀欀椀 瀀愀稀渀漀欀挀椀愀 漀搀 樀攀最漀 䈀漁簀礀猀欀愀⌡⍃倣℣ - smarować skórę niewielką ilością olejku 2-3 razy dziennie, działa
wzmacniająco na skórę, skórki wokół paznokci i płytkę paznokciową;

wypryski, trądzik, świeże blizny potrądzikowe - smarować niewielką ilością olejku 2-3 razy dziennie;

opryszczka - smarować niewielką ilością olejku 2-3 razy dziennie;

grzybica stóp i paznokci - smarować olejkiem chorobowo zmienioną skórę 2 razy dziennie po umyciu i dokładnym osuszeniu skóry stóp;

olejowanie włosów - do włosów przetłuszczających się i łupieżu, dodawać do oliwek lub olejków 3-5 kropli na 10 ml oleju bazowego;

płukanki do włosów - 10-15 kropli na 100 ml wody lub naparu z pokrzywy
zastrzał palca - 2 razy dziennie przemywać wał paznokciowy patyczkiem kosmetycznym zwilżonym wodą i kropelką olejku, zmiana znika
po 2 dniach

Przeciwwskazania: Nie stosować w czasie ciąży. Do użytku zewnętrznego. Omijać okolice oczu.
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