Informacje o produkcie

Utworzono 22-09-2018

Olejek Citrus Fresh Essential Oil 15 ml / Cytrusowa Świeżość - Young Living
Essential Oils

Cena : 120,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Zapach Olejku Odświeżający Cytrus / Citrus Fresh stymuluje pracę prawej półkuli mózgu,
podnosi kreatywność, wzmaga poczucie dobrostanu. Olejek bogaty w silny przeciwutleniacz
d-limonen, wspiera układ odpornościowy. Wykazuje działanie uspokajające także u dzieci i
działa jako odświeżacz powietrza.
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Na jednym z japońskich uniwersytetów przeprowadzono badania, które wykazały, że podczas rozpylania
tej kompozycji w pomieszczeniu, w którym pisano test studenci popełniali o 54% mniej błędów. Kiedy
rozpylano ten olejek podczas nauki i w trakcie zaliczenia liczba uzyskiwanych punktów wzrastała o 50%.
Zapach olejku pomaga przypomnieć informacje, których się uczono.
Składniki:
●

●

●

●

●

●

Pomarańcza / Orange (Citrus aurantium)
Mandarynka / Tangerine (Citrus nobilis)
Cytryna / Lemon (Citrus limon)
Mandaryn / Mandarin (Citrus reticulata)
Grejpfrut / Grapefruit (Citrus paradisi)
Zielona Mięta / Spearmint (Mentha spicata)

Jak stosować:
●

Rozpylać, dodawać do kąpieli (najpierw nasączyć olejkiem naturalną sól kamienną, a dopiero potem
dodać sól do kąpieli), rozcieńczać z olejem do masażu V-6 i masować całe ciało. Używać jako wodę
kolońską lub perfumy. Stosować miejscowo ponad sercem, na zewnętrznej stronie nadgarstków i za
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uszami. Jest doskonały dla dzieci po rozcieńczeniu olejem V-6.

Wpływ aromatu:
●

stwarza przyjemny, aromatyczny zapach w domu czy w pracy. Można stworzyć własny dyfuzor
nakładając kilka kropli tej kompozycji na bawełnianą piłeczkę lub maskotkę i umieścić ja na biurku.

Uwagi:

●
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Cena: 120 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni
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W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
Niektóre z olejków wchodzących w skład kompozycji mają właściwości foto aktywne, dlatego nie należy
wystawiać tych części ciała, na które nanieśliśmy olejek na bezpośrednie działanie słońca przez 36
godzin po jego zastosowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy unikać stosowania u niemowląt i małych dzieci.
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