Lemongrass

Cymbopogon flexuosus 15 ml

PAGINA INFORMATII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
O planta inalta, perena, Lemongrass are o aroma delicata de
citrice si este folosita in bucataria asiatica in supe, ceaiuri si
in asezonarea pestelui, carnii de pasare, de vita si a fructelor
de mare. În plus față de aroma sa unică, uleiul esențial de
Lemongrass promovează digestia sănătoasă și acționează ca
un tonic general al organismului atunci când este ingerat.
Este de asemenea purificator și tonifiant atunci când este
aplicat pe piele și este utilizat frecvent în produsele de
îngrijire a pielii datorita acestor beneficii. Lemongrass este un
ulei ideal pentru utilizarea în terapia cu masaj. Lemongrass
are o aromă picantă, erbacee care poate spori gradul de
conștientizare și poate promova o perspectivă pozitivă.

UTILIZARI
• Combina parti egale de Fractionated Coconut Oil si
Lemongrass Oil pentru un masaj dupa un antrenament dur.
Aplicare:
Parte a plantei: Frunza
Metoda de extractie: Distilare prin aburi
Descrierea aromei: Citric, Herbal, Afumat
Componente chimice principale: Geranial, Neral

BENEFICII PRIMARE

• Utilizeaza-l pentru a aroma aperitivele si felurile de
mancare bazate pe carne, pentru a ajuta la o digestie
sanatoasa.*
• Se poate amesteca in mod placut cu Basil (Busuioc),
Cardamom (Nucsoara), sau Spearmint (Menta creata).
• Dilueaza-l, apoi freaca-l sau maseaza-l pe piele, inainte de
a merge afara.
• Indeparteaza insectele in mod natural.

• Sprijina digestia sanatoasa cand este luat
intr-o capsula*

DIRECTII DE UTILIZARE

• Combinat cu un ulei “purtator”, ofera un
masaj relaxant

Uz intern: Dilueaza o picatura in 120 ml de lichid (apa)

• Aplicat in mod diluat, dupa alergare, creaza o stare
de reimprospatare

Lemongrass

Cymbopogon flexuosus 15 ml
Cod produs: 30130001
Pret de distribuitor: 9,00 € / 11,50 PV

Difuzie: Utilizeaza 3-4 picaturi in Difusser-ul dorit.
Aplicare externa: Aplica 1-2 picaturi pe zona dorita.
Dilueaza-l cu un ulei de diluare (ex. Coconut Fractionated Oil)
pentru a minimiza impactul cu o piele sensibila. Vezi mai
multe indicatii mai jos.

ATENTIONARI
Posibile reactii adverse la contactul cu pielea sensibila. Tineti
departe de copii. Daca esti insarcinata, alaptezi, sau urmezi
un tratament medical, consulta-te mai intai cu un doctor de
specialitate inainte de utilizare. Evita contactul cu ochii,
interiorul urechii si orice alte zone sensibile.

*Acest produs nu este destinat diagnosticarii, tratarii, vindecarii sau prevenirii niciunei boli.
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