Mirra

Commiphora myrrha 15 ml
PÁGINA INFORMAÇÃO PRODUTO

DESCRIÇÃO PRODUTO
Registos antigos mostram que a Mirra era considerada
tão valiosa que às vezes era valorizada pelo seu peso
em ouro. O óleo essencial de Mirra é derivado da resina
gomosa da pequena e espinhosa árvore de Mirra e tem
sido usado durante séculos por seus benefícios internos
e externos à saúde. A Mirra tem sido usada ao longo da
história como perfume, incenso e auxílio à saúde.
Também foi empregue em cerimônias de
embalsamamento e religiosas. A Mirra tem poderosas
propriedades de limpeza, especialmente para a boca e a
garganta. Também é calmante para a pele quando
aplicado topicamente - promovendo uma aparência
suave e juvenil - e promove equilíbrio emocional e
bem-estar quando usado aromaticamente.

USOS
• Adicione 1 gota à pasta de dentes para adicionar
benefícios de limpeza.
Parte da Planta: Resina
Método de Extracção: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Quente, fumado, herbáceo,
amadeirado, seco
Main Chemical Components: Furanoedudesma
1, 3-diene, curzerene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Calmante para a pele; promove uma aparência
suave e jovem.
• Promove equilíbrio emocional e bem-estar

• Ajuda a promover a conscientização e elevar o humor.
• Adicionar ao hidratante para ajudar a reduzir a aparência
de linhas finas e rugas.

INDICAÇÕES DE USO
Difusão: Use três a quatro gotas no difusor de escolha.
Aditivo alimentar: Dilua uma gota em 125ml.
Uso Tópico: Para massagem, misture 5 gotas com 10 ml
de óleo transportador. Para o banho, misture 5 gotas com
5 ml de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota
a 10 gotas de óleo transportador.

PRECAUÇÕES

Myrrh

Commiphora myrrha 15 ml

Número de produto: 60200423
Venda por atacado: 55 €
PV: 69

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