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Olejek eteryczny goździkowy 10ml
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent AVICENNA-OIL WROCŁAW

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 OLEJEK GOŹDZIKOWY 10 ml 

 Wpływa korzystnie na zmęczenie umysłowe, apatię, depresję, działa odprężająco i antyseptycznie.

 Olejki eteryczne wnikają do organizmu na różne sposoby. Wchłaniane są przede wszystkim przez układ oddechowy, ale także dostają
się do krwioobiegu przez skórę.
 Wchłanianie olejków bezpośrednio przez skórę ma charakter miejscowy, cząsteczki substancji przenikają przez naskórek do skóry
właściwej. Skóra właściwa jest silnie ukrwionym organem i powoduje penetrację związków chemicznych poprzez naczynia włoskowate
do całego układu krążenia.
 UWAGA NIE STOSOWAĆ NIE ROZCIEŃCZONYCH OLEJKÓW NA SKÓRĘ

 INHALACJA
 Przyjmowanie zapachów przez nos odnosi najszybszy skutek i działa bezpośrednio na psychikę.
 W infekcjach dróg oddechowych inhalacja jest bardzo skutecznym elementem terapii. Szczególnie w takich przypadkach nadają się do
zastosowania takie olejki jak olejek dla zakatarzonych, eukaliptus, czy sosna.
 Urządzenia do inhalacji nadają się do celów aromaterapeutycznych i mogą być stosowane w przypadku każdej dolegliwości
bezpośrednio w domu. Najprościej inhalacje robi się nad naczyniem z gorącą wodą, do którego wkrapla się odpowiednią liczbę kropli
olejku bądź mieszaniny olejków eterycznych.

 AROMATERAPIA W POWIETRZU
 Olejki można bezpośrednio rozpylać przy pomocy podgrzewaczy olejków eterycznych. Wskazane jest aromatyzowanie pomieszczeń w
domu, w pracy, w sklepie - skutkować to będzie lepszą koncentracją osób w nich pracujących.

 MASAŻ
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 Masaż aromaterapeutyczny to masaż podczas którego wykorzystuje się mieszaniny olejków eterycznych rozpuszczone w naturalnych
olejach roślinnych- tzw. olejach bazowych (nośnych). Zaleca się stosowanie olei z tzw. zimnego tłoczenia, takich jak olej ze słodkich
migdałów czy z pestek winogron. Oleje mineralne, ze względu na otrzymywanie, nie powinny być używane jako oleje bazowe, gdyż są
produkowane z substancji ropopochodnych.

 KĄPIEL
 Do kąpieli aromaterapeutycznej można stosować pojedyncze olejki bądź mieszaniny olejków. Taka kąpiel w ciepłej wodzie trwa od 15 –
30 minut i gwarantuje podwójne działanie - wdychanie zapachów (olejek wnika do płuc w procesie oddychania) i wchłanianie przez
skórę.

 KOMPRES
 Kompres aromaterapeutyczny wykonujemy z roztworów wodnych. Do miski, naczynia z wodą dodaje się olejek bądź mieszaniny
olejków. W tak przygotowanym roztworze moczymy ręcznik, watę, ligninę czy chustkę, przykładamy miejscowo i odciśnięte przykładamy
na chore miejsca. Czynność tę należy powtarzać aż do uzyskania pożądanego skutku. Przed każdym namoczeniem mocno mieszamy
wodę, aby możliwie najdokładniej rozprowadzić olejki.

 Opakowanie 10 ml
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