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OPIS PRODUKTU
Olejek eteryczny z drzewa herbacianego, znany również jako 
olejek Melaleuka, składa się z ponad 92 różnych związków 
i może być stosowany miejscowo na wiele różnych sposobów. 
Liście drzewa herbacianego były używane przez australijskich 
Aborygenów od wieków. Aborygeni rozdrabniali liście i nakładali 
bezpośrednio na skórę w celu uzyskania efektu chłodzenia. 
Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca) jest znany z 
właściwości oczyszczających. Można stosować do oczyszczania 
skóry i paznokci oraz w celu zapewnienia zdrowej cery. Olejek z 
drzewa herbacianego (Melaleuca) jest często stosowany przy 
sporadycznych podrażnieniach skóry i w celu jej uspokojenia.

UŻYCIE
• W razie sporadycznych podrażnień skóry nakładaj jedną 

lub dwie krople olejku z drzewa herbacianego 
(Melaleuca) na podrażnione miejsca. 

• Dodaj jedną lub dwie krople olejku do płynu do 
demakijażu w celu uzyskania lepszego efektu 
oczyszczania lub wcieraj w skórę po goleniu.

• Wcieraj w paznokcie stóp i dłoni po kąpieli, aby je 
oczyścić i nadać im zdrowy wygląd. 

• Połącz z olejkiem z drzewa cedrowego i nałóż mieszankę 
na twarz po goleniu, aby ją orzeźwić.

ZADBAJ O CZYSTĄ SKÓRĘ
Zastosowanie olejku z drzewa herbacianego jako środka 
oczyszczającego i tonizującego skórę zostało po raz pierwszy 
odkryte przez Aborygenów – rdzennych mieszkańców Australii. 
Wiele osób nadal używa olejku eterycznego z drzewa 
herbacianego, znanego jako olej Melaleuca, w tym samym celu! 
Rozważ dodanie jednej do dwóch kropli olejku z drzewa 
herbacianego (Melaleuca) do żelu lub kremu nawilżającego do 
twarzy, aby zwiększyć  właściwości oczyszczające. Stosując olejek 
z drzewa herbacianego (Melaleuca) do codziennej pielęgnacji, 
zapewnisz swojej skórze zdrowy wygląd i wyjątkowy blask!

SPOSÓB UŻYCIA
Miejscowe: Masaż: wymieszać 5 kropli z 10 ml olejku 
nośnikowego. Kąpiel: wymieszać 5 kropli z 5 ml olejku 
nośnikowego. Perfumowanie: wymieszać 1 kroplę z 10 kroplami 
olejku nośnikowego. Wyłącznie do użytku miejscowego.

UWAGA 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży 
lub trakcie leczenia. Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną 
częścią uszu i innymi wrażliwymi obszarami ciała.

PODSTAWOWE KORZYŚCI
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Tea Tree (Melaleuca) 
Drzewo Herbaciane (Melaleuca)
Melaleuca alternifolia  15 ml

• Znany jest ze swojego działania oczyszczającego, 
rewitalizującego i odmładzającego skórę. 

• Ze względu na swoje dobroczynne właściwości 
olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca) pomaga 
zredukować widoczne niedoskonałości.

• Korzystnie wpływa na włosy, skórę i paznokcie. 

• Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca) pomaga 
oczyścić i odświeżyć powietrze, aby pozbyć się 
nieprzyjemnych zapachów z otoczenia.


