
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

• Има успокояващ ефект, когато се прилага върху 
кожата и тялото.

• Често срещан в кремовете за лице заради 
способността му да насърчава младежки вид на 
кожата.

• Популяризира здравата коса и придава на 
косата свеж, цветен аромат.

• Създава сладък, флорален аромат.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Roman Chamomile (римската лайка) расте близо до земята 
и достига само 30 см. на височина. Има сиво-зелени листа, 
цветя, които приличат на маргаритка, и мирише на ябълка. 
Растението е наречено „лекаря на растенията“, защото има 
положителни ефекти за околните растения. Древните 
римляни използвали маслото от Roman Chamomile (римска 
лайка) за кураж по време на война. Докато най-често 
срещаната употреба на Chamomile (лайката) е в чая, 
Roman Chamomile (римската лайка) се среща и в кремове 
за лице, боя за коса, шампоани и парфюми.

УПОТРЕБИ
• Включете Roman Chamomile (римската лайка) в 

рутината си преди лягане, като нанесете 1-2 капки 
върху ходилата.

• Добавете 1-2 капки към шампоана или балсама си за 
изглаждащ ефект.

• Смесете с други етерични масла от цветя като масла от 
Lavender (лавандула), Ylang Ylang Ylang (иланг-иланг) и 
Patchouli (пачули).

• Добавете към ежедневния си овлажнител, за да се 
възползвате от неговите успокояващи ефекти върху 
кожата.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Успокояващите свойства на етеричното масло от Roman 
Chamomile (римска лайка) също са полезни, когато искате 
да успокоите кожата си или укротите косата си. Добавете 
една до две капки от маслото в ежедневен овлажнител,  
за да включите етеричното масло от Roman Chamomile 
(римска лайка) в ежедневния си режим на грижа за 
кожата. Ако искате да използвате маслото от Roman 
Chamomile (римска лайка) върху Вашата коса, може да 
добавите няколко капки в шампоана или балсама.  
Това не само ще насърчи косата със здрав вид, но и ще 
остави ключалките ви със свеж и флорален аромат.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Локална употреба: За масаж: смесете 5 капки с 10 ml 
базово масло. Във вана: смесете 5 капки с 5 ml базово 
масло. Като парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово 
масло. Само за локална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна 
или се лекувате. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешността на ушите и чувствителни зони.
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Roman Chamomile 
(Римска лайка)
Anthemis nobilis  5 ml


