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דף מידע אודות המוצר

עץ התה

 תיאור המוצר
שמן אתרי , הידוע בשם "עץ התה", מכיל מעל 92 תרכובות שונות ומספר 

בלתי מוגבל של שימושים. עלי עץ התה היו בשימוש בידי האבוריג'ינים 
הילידיים באוסטרליה במשך מאות שנים, שהניחו עלים כתושים ישירות 

על העור לקבלת לקירור העור*. עץ התה ידוע כבעל תכונות מטהרות, ניתן 
להשתמש בו להזנת העור והציפורניים ובסיוע לעור פנים בריא. משתמשים 

 בעץ התה לעיתים קרובות לטיפול בגירויי עור חוזרים.

* בשימוש מקומי יש להקפיד על הוראות דילול בהתאם לרשום על גבי האריזה.

שימושים*
	  Tea Tree עבור גירויי עור חוזרים, יש לטפטף 1-2 טיפות של שמן אתרי

על האזור המגורה.  

לשלב 1-2 טיפות עם התכשיר לניקוי פנים שלך לצורך תכונות ניקוי  	
מוספות, או למרוח על העור לאחר גילוח.

למרוח על הציפורניים בידיים וברגליים לאחר מקלחת לטיהור ושמירה  	

על מראה ציפורניים בריא. 

הוראות שימוש
לשימוש ארומטי: 

לטפטף 3-4 טיפות לדיפיוזר.
לשימוש מקומי*:

 לעיסוי, יש לערבב טיפה אחת עם 1 מ"ל שמן קוקוס מזוקק של  	
  .dōTERRA

ניתן להוסיף טיפה אחת לכמות גדולה של קרם ניקוי פנים או סבון  	
נוזלי לניקוי העור )לפחות 2 מ"ל סבון נוזלי או קרם(. 

אזהרות
יש להשתמש בתערובת על פני עור שלם בלבד. אין להשתמש בשמן הטהור. אין 

להשתמש על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את השימוש עם הופעת סימני 
גירוי. אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד מהמרכיבים. יש להימנע 
ממגע באוזן הפנימית ואזורים רגישים. יש להרחיק מאזור העיניים ולהימנע 

ממגע בעיניים, במקרה של מגע כזה יש לשטוף היטב במים. להרחיק מילדים 
ומהישג ידם של ילדים. אם הינך בהריון, מניקה או בטיפול רפואי, יש להיוועץ 

ברופא לפני השימוש. 
ראו אזהרות נוספות על גבי האריזה. 

* המידע לא נבדק על ידי רשויות הבריאות בארץ ובעולם ומוצר זה אינו מיועד לאבחון, ריפוי או מניעה 
של מחלה כלשהי.

  Melaleuca Alternifolia

חלק בצמח: עלה
שיטת מיצוי: זיקוק בקיטור
תיאור ארומטי: צמחי, ירוק

 Terpinen-4-ol, γ-terpinene :רכיבים כימיים עיקריים

15 מ"ל

15 מ"ל

סגולות עיקריות
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