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Spanish Sage (Испанска салвия)
Salvia lavandulifolia 15 ml

• Има охлаждащ ефект, когато се прилага локално 
като част от масаж. 

• Идеално е като добавка към Вашия режим за 
красота или грижа за кожата, за да извлечете 
ползите от освежаващите му свойства.

• Ободряващ и успокояващ аромат, който носи 
прилив на позитивност.

• Можете да го използвате, за да останете 
съсредоточени в моменти на дълбока 
концентрация.

ОПИСАНИЕ 
От много години този малък дървесен вечнозелен храст 
се култивира в големи мащаби в средиземноморския 
регион, по-специално в Испания и Франция. Добивано 
посредством дестилация чрез пара на листата и стеблата 
на испанската салвия, етеричното масло има камфорен 
билков аромат, наподобяващ салвия. Билковият 
освежаващ аромат на испанската салвия ободрява и 
успокоява, а главните съставки камфор и 1,8-евкалиптол 
правят етеричното масло идеална добавка, която може 
да се използва след физическа дейност или като част от 
дълбокотъканен масаж. 

УПОТРЕБИ
• Комбинирайте с Fractionated Coconut Oil 

(Фракционирано кокосово масло) и нанесете локално 
за охлаждащ и успокояващ масаж.

• Обогатете ритуала си за грижа за кожата или режима 
си за поддържане, като използвате успокояващите 
свойства на Spanish Sage (Испанска салвия).

• Използвайте преди учене или работа по сложен проект, 
за да подпомогнете съсредоточаването и фокуса върху 
задачата.

• Прилагайте в моменти на слаба концентрация, като 
например след обяд или в късния следобед.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Нанесете една до две капки на желаното място. 
Разтворете в базово масло, за да намалите 
чувствителността на кожата. Вижте допълнителните 
предпазни мерки по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с лекар. Избягвайте 
контакт с очите, вътрешността на ушите и чувствителни 
зони.


