ORGANICZNY OLEJEK ETERYCZNY

CYTRYNA ORGANICZNA
FLE024

1. WŁAŚCIWOŚCI

- Wzmocnienia naturalnąodporność
- Regulator metabolizmu
- Tonik dla systemu nerwowego
- Antyseptyczny i bakteriobójczy
- Przeciwwirusowy
- Tonik dla żołądka, wiatropędny i oczyszczający
- Witamina P (działa na mikrokrążenie, zwiększoną odporność organizmu, zmniejsza
przepuszczalność naczyń włosowatych, przepływ krwi, zachowuje młode tkanki)
2. WSKAZANIA

- Osłabienie, zmęczenie, ogólny stan zmęczenia, utrata koncentracji
- Choroby zakaźne i zaraźliwe (jelit, płuc, ...), zapobieganie epidemii
- Przewód pokarmowy, wątroba i trzustka
- Otyłość, kuracja odchudzająca, cellulit, drenaż limfatyczny
- Przedwczesne starzenie się: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, kapilary (kruchość)
- Pielęgnacja ciała: wysypki skórne, czyraki, brodawki, opryszczka, zaskórniki, łojotok twarzy,
odmrożenia, piegi i łamliwe paznokcie
- Naczynka, zapalenie żył, hemoroidy, zastój żylny, ciężkie nogi
- Dezynfekcja powietrza
3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Do miejscowej aplikacji na skórę, na łamliwe paznokcie i starzenie się skóry
- Przy masażu mieszać z innymi olejkami
- Opryszczka( zimno) - nanieść kilka kropel olejku na opryszczkę
- Dezynfekcja- Do ciepłej wody dodać kilka kropel olejku i używać do przemywania podłóg,
desek kuchennych i innych miejsc
- Afty- umieścić kroplę na palcu i przyłożyć do afty
- Grypa, przeziębienie, kaszel: rozpylać za pomocą dyfuzora, rozsmarować 1-2 kroplę na każdej
z podeszw stóp
- Ból gardła- kroplę olejku wymieszać z miodem
- Do wypieków
4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zawsze testuj olejki przed pierwszym użyciem
- Nie wystawiać skóry na działanie promieni słonecznych po zastosowaniu tego oleju.
- Nie stosować u dzieci poniżej 5 lat
- Nie należy stosować u kobiet w ciąży

- Nie stosować u kobiet karmiących piersią
5. ALERGENY

- Citral (geranial + Neral)
- Geraniol
- Limonene
- Linalol
UWAGA: Wyżej wymienione właściwości, wskazówki i sposoby użycia pochodzą z książek lub stron
internetowych odwołujących się do aromaterapii. Zostały one zamieszczone w celach informacyjnych i nie
stanowią w żaden sposób informacji medycznych, ani nie angażują naszej odpowiedzialności.
Dla każdego zastosowania olejków eterycznych dla celów terapeutycznych należy skonsultować się z lekarzem.

