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PRODUS

• Sprijină aspectul curat al tenului, datorită 
proprietăților de reînnoire și regenerare.

• Conceput pentru îmbunătățirea aspectului și 
texturii generale ale pielii, contribuind la reducerea 
apariției petelor.

• Utilizat ca ingredient-cheie în produsele cosmetice, 
pentru senzația de reîntinerire pe care o dăruiește.

• Asigură un parfum intens, dulce ca mierea, care 
induce o senzație de calm când este aplicat local.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Uleiul de helichrysum are un parfum dulce de miere și 
proprietăți de regenerare și reînnoire a pielii. Supranumit și 
„� oarea veșnică” sau „� oarea nemuritoare”, helichrysumul 
este utilizat frecvent în compoziția produselor cosmetice, 
datorită proprietăților sale de reîntinerire a aspectului pielii. 
Helichrysumul a fost utilizat ca plantă medicinală încă din 
Grecia antică, iar uleiul său este foarte prețuit și căutat, 
datorită numeroaselor sale bene� cii. Helichrysumul poate 
contribui la atenuarea petelor și coșurilor și la obținerea 
unui ten luminos.

UTILIZĂRI
• Aplică-l local pe piele pentru a reduce apariția petelor și a 

imperfecțiunilor pielii care se prezintă în mod � resc odată 
cu trecerea timpului.

• Aplică-l pe ten ca bază înainte de aplicarea produselor de 
frumusețe, pentru a te bucura de un ten luminos.

• Combină-l cu Ulei de cocos fracționat și aplică-l local, pentru 
un efect de calmare a pielii după o zi petrecută la soare.

• Masează-l pe piele pentru o senzație calmantă și o 
aromă plăcută.

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.
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Helichrysum
Helichrysum italicum 5 ml


