
PEAMISED KASUTEGURID

TOOTE INFOLEHT

Kõik kaubamärgiga või registreeritud kaubamärgi tähisega sõnad kuuluvad dōTERRA Holdings, LLC-e kaubamärkide või registreeritud kaubamärkide hulka.

• Tuntud nahka puhastava ja noorendava toime 
poolest, mis annab nahale värskuse. 

• Tea Treel (Melaleuca) on kasulikud omadused,  
mis aitavad vähendada vistrike teket. 

• Kasulik juustele, nahale ja küüntele.

• Tea Tree (Melaleuca) puhastab ja värskendab õhku 
ning aitab vabaneda ebameeldivast haisust.

TOOTEKIRJELDUS 
Teepuu eeterlik õli, mida sageli nimetatakse Melaleuca 
eeterlikuks õliks, koosneb enam kui 92 ühendist ja sel on 
imelised välispidised kasutusvõimalused. Austraalia 
aborigeenid on teepuulehti kasutanud sajandeid. Nad 
purustasid lehed ja asetasid need jahutava toime 
saavutamiseks otse nahale. Tea Tree (Melaleuca) on kõige 
paremini tuntud oma puhastavate omaduste poolest. Seda 
võib kasutada naha ja küünte puhastamiseks ning ilusa 
terve jume saamiseks. Tea Treed (Melaleuca) kasutatakse 
sageli nahaärrituse leevendamiseks ja naha rahustamiseks.

KASUTUSALAD
• Aeg-ajalt esineva nahaärrituse puhul kandke üks-kaks 

tilka Tea Treed (Melaleuca) probleemsele piirkonnale.

• Segage üks-kaks tilka oma näopuhastusvahendi hulka, 
et puhastusefekt oleks veelgi parem, või kandke pärast 
raseerimist nahale. 

• Kandke pärast dušši küüntele, et tagada nende puhtus 
ja terve väljanägemine. 

• Segage seedripuuõliga ja hõõruge pärast raseerimist 
värskenduseks näole.

MUUTKE NAHK KLAARIKS
Teepuud hakkasid nahapuhastusvahendina esimesena 
kasutama Austraalia põliselanikud aborigeenid. Paljud 
inimesed kasutavad teepuu (ehk Melaleuca) eeterlikku õli 
samal eesmärgil tänaseni. Tõhusama puhastuse 
saavutamiseks võite lisada üks-kaks tilka Tea Tree 
(Melaleuca) oma näopuhastusvahendisse või niisutajasse. 
Kui kasutate Tea Treed (Melaleuca) iga päev 
nahahoolduseks, püsib teie nahk puhas ja jumekas.

KASUTUSJUHISED
Paikne kasutus: Massaažiks segage 5 tilka 10 ml 
baasõliga. Vannitamiseks segage viis tilka 5 ml baasõliga. 
Lõhnastamiseks segage 1 tilk 10 tilga baasõliga. Ainult 
välispidiseks kasutamiseks.

HOIATUSED
Võib põhjustada nahatundlikkust. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Kui olete rase või saate ravi, pidage 
nõu arstiga. Vältige silma, sisekõrva ja tundlikesse 
nahapiirkondadesse sattumist.
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Tea Tree (Melaleuca) 
Teepuu (Melaleuca)
Melaleuca alternifolia  15 ml


