Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Olejek Świerk Czarny - Northern Lights Black Spruce 5ml - Young Living Essential
Oils
Cena : 160,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Northern Lights Black Spruce (Picea mariana)
jest specjalnym olejem oferowanym przez Young Living Essential Oils. Jest uprawiany,
destylowany i butelkowany na farmie Northern Lights Farm w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.
Surowy klimat północnej Kanady wymaga siły i odporności ten hart ducha jest widoczny w
aromatycznym charakterze destylowanego olejku eterycznego. Wyjątkowy proces powoduje
destylację całego drzewa, aby uchwycić jego pełną esencję.
Ten bogaty, leciutki i orzeźwiający zapach podczas medytacji tworzy świeżą aromatyczną atmosferę. Dodaj go
do produktów do pielęgnacji skóry lub zastosuj miejscowo, aby poprawić wygląd suchej skóry lub pomóc w
utrzymaniu wyglądu zdrowej skóry.
Northern Lights Black Spruce można również stosować wszędzie w tym do stóp, wzdłuż grzbietu, kręgosłupa
lub do masażu. Olej ten zawiera naturalnie występujące składniki alfa-pinenowe, kamforowe i beta-pinenowe i
jest ważnym składnikiem wielu produktów:
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Valor II
Shutran
Harmony
Awaken
Envision
Grounding
RC
Relief It
White Angelica

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Peace & Calming II
Light the Fire

Podstawowe korzyści:
Może pomóc w poprawie wyglądu suchej skóry
Pomaga zachować wygląd zdrowej skóry
Nakładaj na dno stóp, wzdłuż kręgosłupa, szyi lub gdziekolwiek chcesz lub użyj do masażu.
Dyfuzowanie podczas medytacji/wyciszenia
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Sposób użycia:
Miejscowe: Rozcieńczyć 1 kroplę 1 kroplą oleju V-6
Aromatyczny: dyfuzować do 30 minut 3 razy dziennie.

Uwagi:
Trzymać poza zasięgiem dzieci
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Tylko do użytku zewnętrznego
Trzymać z dala od oczu i błon śluzowych
Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, zażywasz leki lub masz schorzenia, przed użyciem skonsultuj się lekarzem
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Cena: 160 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7 dni

