Arborvitae (Tuia)
Thuja plicata 5 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Cunoscut sub denumirea de „arborele vieții”, coniferul
Arborvitae are dimensiuni maiestuoase și oferă numeroase
beneficii unice. Uleiul nostru esențial de arborvitae este
obținut din măduva arborelui Thuja plicata, denumit și
cedru roșu vestic, fiind originar din America de Nord (în
principal din Canada și nord-vestul Statelor Unite). Această
sursă unică de ulei esențial de arborvitae are un profil
chimic deosebit și o concentrație unică de thujat de metil.
Obținerea uleiului se bazează pe mijloace inovatoare
responsabile față de mediu, prin distilarea materialului
lemnos rezidual în așa fel încât să se evite tăierea inutilă a
arborilor în scopul producției. Fiind originar din Canada,
toate elementele coniferului arborvitae au fost utilizate pe
scară largă de către nativii americani în scopuri terapeutice
și la construirea de ambarcațiuni, stâlpi pentru totemuri,
coșuri și îmbrăcăminte.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe încheieturi și glezne când faci drumeții.
Descriere aromatică: Lemnos, cald, de pământ
Metodă de extracție: Distilare cu abur
Partea plantei: Lemn
Constituenți principali: Thujat de metil

• Folosește-l în timpul meditației, pentru o senzație de
pace și calm.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzare: Pune trei-patru picături în difuzorul ales.

BENEFICII PRIMARE
• Agent de curățare și purificare puternic.
• Utilizat local, poate ajuta la obținerea unui ten
curat, cu aspect sănătos.

Arborvitae (Tuia)
Thuja plicata 5 ml

Uz extern: Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de
ulei cărăuș. Pentru îmbăiere, amestecă 5 picături cu 5 ml
de ulei cărăuș. Pentru parfumare, amestecă 1 picătură cu
10 picături de ulei cărăuș.

PRECAUŢII
Poate cauza sensibilizare cutanată. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau vă
aflați sub supraveghere medicală, consultați medicul. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Evitați expunerea la soare sau raze ultraviolete timp de 12
ore după aplicarea produsului.
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