Cypress (Cipreste)

Cupressus sempervirens e lusitanica 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Proveniente dos ramos da alta árvore perene, o óleo
essencial de cipreste tem um aroma limpo que é
energizante e refrescante. O cipreste é frequentemente
utilizado em spas e por massagistas devido aos seus
múltiplos benefícios para a pele. Com um efeito de
enraizamento, porém, estimulante para as emoções,
é um óleo popular para massagens. O aroma fresco
e amadeirado do Cipreste promove o relaxamento.

UTILIZAÇÕES
• Antes de uma corrida de longa distância, aplique o óleo
de Cipreste nos pés e nas pernas para um estímulo
energizante.
• Adicione 100 g de sais de Epsom e uma gota de óleo de
Cipreste a um banho quente para promover uma
sensação relaxante.

INDICAÇÕES DE USO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• O óleo de Cipreste pode ajudar a melhorar o
aspeto das peles oleosas.
• Em conjunto com as suas inúmeras aplicações,
o óleo de Cipreste tem um aroma renovador
e estimulante.
• Efeito estimulante, porém, de enraizamento das
emoções, tornando-o útil para a gestão do humor.
• Devido ao seu aroma rejuvenescedor e aos seus
benefícios para a pele, o óleo de cipreste é
comummente utilizado em spas e por massagistas.

Tópico: Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo
transportador. Para usar no banho, misture 5 gotas com
5 ml de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota
com 10 gotas de óleo transportador. Apenas para utilização
tópica.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance
das crianças. Se estiver grávida, a amamentar ou sob os
cuidados de um médico, consulte o seu médico. Evite o
contacto com os olhos, os ouvidos internos e as áreas
sensíveis.
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