
• Łagodzący dla skóry, nadaje skórze gładki, 
młodzieńczy wygląd.

• Wspiera równowagę emocjonalną i dobre 
samopoczucie

Część rośliny: Żywica
Metoda ekstrakcji: Destylacja parą wodną
Opis aromatyczny: Ostry, palony, ziołowy, drzewny, 

wytrawny
Główne komponenty chemiczne: 

Furanoedudesma 1, 3-diene, curzerene

GŁÓWNE ZALETY

STRONA INFORMACYJNA PRODUKTU
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Mirra
Commiphora myrrha 15 ml

Myrrh
Commiphora myrrha 15 ml

Numer partii: 60200423
Cena hurtowa: 55,00 € / 69 PV

OPIS PRODUKTU 
Starożytne zapisy wskazują, że mirra uważana była za tak 
cenny produkt, że była wyceniana na wagę złota. Olejek 
eteryczny mirry jest pozyskiwany z lepkiej żywicy małego, 
ciernistego drzewa mirra. Była używana od wieków ze względu 
na swoje korzyści dla zdrowia wewnętrznego i zewnętrznego. 
Historycznie była używana jako perfumy, kadzidła i wsparcie 
dla zdrowia. Wykorzystywano ją także do balsamowania oraz  
w ceremoniach religijnych. Mirra posiada wartości 
oczyszczające, szczególnie korzystna jest dla pielęgnacji jamy 
ustnej i gardła. W zastosowaniu na skórę działa łagodząco, 
dając gładką, młodo wyglądającą skórę. Gdy stosuje się ją 
aromatycznie, wspiera równowagę emocjonalną oraz  
dobre samopoczucie.

ZASTOSOWANIA
• Dodaj 1 kroplę do pasty do zębów, aby uzyskać dodatkowe 

walory oczyszczające.

• Wspomaga poczucie świadomości i podnosi nastrój.

• Dodaj do kremu nawilżającego, aby pomóc zmniejszyć 
drobne linie i zmarszczki.

WSKAZÓWKI STOSOWANIA
Dyfuzja: Użyj trzy, cztery krople w wybranym dyfuzorze.

Dodatek w żywności: Rozpuść jedną kroplę w 125 ml płynu.

Stosowanie na skórę: W masażu - zmieszaj 5 kropel w 5 ml 
oleju nośnikowego. W perfumach - zmieszaj 1 kroplę w 10 
kroplach oleju nośnikowego. Do kąpieli - zmieszaj 5 kropel  
w 5 ml oleju nośnikowego.

OSTRZEŻENIA
Możliwa reakcja wrażliwości skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. W okresie ciąży, laktacji lub pod opieką 
lekarską, skonsultuj się z lekarzem. Unikaj kontaktu z oczami, 
uszami i wrażliwymi miejscami ciała.


