
GALVENIE IEGUVUMI

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Visi vārdi ar preču zīmi vai reģistrētas prečzīmes simbolu ir „dōTERRA Holdings, LLC” prečzīme vai reģistrēta prečzīme.

• Slavena ar attīrošo un atjauninošo iedarbību,  
kas piešķir ādai jaunu svaigumu. 

• Tējas koka (melaleuka) ēteriskajai eļļai ir  
vērtīgas īpašības, kas var palīdzēt samazināt  
ādas defektu redzamību. 

• Sniedz labvēlīgu iedarbību matiem, ādai un 
nagiem. 

• Tējas koks (melaleuka) palīdz attīrīt un 
atsvaidzināt gaisu, lai atbrīvotu vidi no 
nepatīkamām smakām.

PRODUKTA APRAKSTS
Tējas koka ēteriskā eļļa, kuru bieži sauc par melaleuka 
ēterisko eļļu, sastāv no 92 dažādiem savienojumiem, un tai 
ir apbrīnojami ārīgās lietošanas veidi. Melaleukas koka 
lapas Austrālijas aborigēni ir lietojuši gadsimtiem ilgi. Viņi 
saberž lapas uz uzliek tieši uz ādas atvēsināšanai. Tējas 
koks (melaleuka) visvairāk ir pazīstams ar savām 
attīrošajām īpašībām. To var izmantot, lai notīrītu un attīrītu 
ādu un nagus, kā arī veicinātu veselīgu sejas ādu. Tējas 
koka (melaleuka) ēterisko eļļu bieži lieto ādas kairinājuma 
mazināšanai un ādas nomierināšanai.

IZMANTOŠANA
• Ādas kairinājuma gadījumā uzklājiet 1-2 lāses tējas koka 

(melaleuka) ēteriskās eļļas uz ietekmētā rajona. 

• Pievienojiet 1-2 lāses sejas tīrīšanas līdzeklim, lai 
pastiprinātu tā attīrošās īpašības, vai uzklājiet uz ādas 
pirms skūšanās. 

• Uzklājiet uz roku un kāju pirkstu nagiem pēc mazgāšanās 
dušā, lai attīrītu nagus un tie izskatītos veselīgi. 

• Sajauciet ar ciedru un pēc skūšanās uzklājiet uz sejas 
ādas, lai to stimulētu.

VEICINA TĪRU ĀDU
Austrālijas senās aborigēnu tautas pirmās atklāja, ka tējas 
koku var izmantot ādas attīrīšanai. Daudzi arī mūsdienās 
turpina lietot tējas koka jeb melaleuka ēterisko eļļu to pašu 
iemeslu dēļ. Pievienojiet vienu vai divas lāses tējas koka 
(melaleuka) ēteriskās eļļas savam sejas ādas tīrīšanas 
līdzeklim vai mitrinātājam, lai pastiprinātu attīrošās 
īpašības. Padariet tējas koka (melaleuka) ēterisko eļļu par 
ādas kopšanas rituāla daļu, lai palīdzētu uzturēt ādai tīru 
un mirdzošu izskatu!

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Ārīgi: Masāžai sajauciet 5 lāses ar 10 ml bāzes eļļas. 
Vannai sajauciet 5 lāses ar 5 ml bāzes eļļas. Lai 
iesmaržotos, sajauciet 1 pilienu ar 10 pilieniem bāzes eļļas. 
Tikai ārīgai lietošanai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Ja esat stāvoklī 
vai ārstējaties, konsultējieties ar savu ārstu. Nepieļaujiet 
saskari ar acīm, ausu iekšpusi un jutīgām zonām.
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Tea Tree (Melaleuca) 
Tējas Koks (Melaleuca)
Melaleuca alternifolia  15 ml


