
BENEFICII PRIMARE

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

• Ingredient important în multe amestecuri dōTERRA, 
printre care dōTERRA BalanceTM și Deep BlueTM.

• Parfumul delicat și ușor fructat al mușețelului 
albastru marocan are proprietăți specifice de 
stimulare a bunei-dispoziții, contribuind la crearea 
unei ambianțe pozitive.

• Pe lângă numeroasele sale aplicații, uleiul de 
mușețel albastru marocan poate avea un efect 
calmant atunci când este aplicat pe piele.

• Este utilizat în manufactură datorită parfumului 
său natural și drept colorant natural, datorită 
culorii sale indigo mult-apreciate.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Mușețelul albastru marocan sau, mai simplu, mușețelul 
marocan este o plantă mediteraneeană anuală cu flori 
galbene, care crește în nordul Marocului. Floarea de 
mușețel marocan are o compoziție chimică pe care pielea 
ta o va adora! Camazulena, o componentă chimică a 
mușețelului albastru marocan, îi conferă culoarea indigo 
caracteristică. Acest ulei esențial este cunoscut, de 
asemenea, pentru beneficiile sale pentru piele. Adaugă-l la 
o baie caldă, utilizează-l împreună cu produsele tale 
preferate pentru îngrijirea pielii sau masează-l, pur și 
simplu, pe piele.

UTILIZĂRI
• Aplică Mușețel albastru marocan pe micile iritații ale 

pielii, pentru un efect calmant.

• Adaugă 1 sau 2 picături la loțiunea de corp, pentru un 
masaj reconfortant, după o zi lungă și grea sau un 
antrenament intens.

• Adaugă o picătură la crema hidratantă sau loțiunea de 
curățare a feței preferată și aplic-o local.

• Încearcă să creezi propriile amestecuri! Printre uleiurile 
care se combină bine cu mușețelul albastru marocan  
se numără: mușcată, salvie, petitgrain, levănțică, ienupăr, 
mentă creață și ylang ylang.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor și 
zonele sensibile. Poate păta suprafețele, țesăturile și pielea. 

Mușețel albastru marocan
Tanacetum annuum 5 ml
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