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Brad Balsamic
Abies balsamea  5 ml

• Are un efect de echilibrare și energizant când este 
aplicat local.

• Poate fi eficace la calmarea pielii, prin aplicare 
locală în cadrul unui masaj relaxant.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Maiestuosul brad balsamic veșnic verde produce un ulei 
esențial care încălzește și revigorează. Originar din America 
de Nord, acest copac poate atinge înălțimi de peste 24 de 
metri și are frunze aculeiforme. În trecut, nativii americani 
foloseau bradul balsamic la ritualuri și pentru beneficiile 
sale pentru sănătate. Utilizat în special pentru pulpă și în 
construcții, bradul balsamic nu se adaptează bine la 
poluarea urbană și nu se găsește frecvent în orașe, 
preferând să crească în păduri cu aer curat și proaspăt. 
ß-Pinene, constituentul său principal, poate fi eficace la 
calmarea pielii, prin aplicare locală în cadrul unui masaj 
calmant. Uleiul esențial de Brad Balsamic se obține prin 
distilare cu aburi din scoarța copacului, producând o aromă 
lemnoasă proaspătă. 

UTILIZĂRI
• Utilizează două-trei picături diluate în Ulei de Cocos 

Fracționat, pentru un masaj cu efect revigorant.

• Utilizează două-trei picături într-o baie caldă cu săruri 
Epsom, pentru a te revitaliza după o zi lungă.

• Adaugă o picătură la loțiunea pentru curățarea feței, 
săpunul solid sau gelul de duș.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de 
ulei cărăuș. Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de 
ulei cărăuș. Pentru utilizarea ca parfum, amestecă  
1 picătură cu 10 picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz 
extern.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Persoanele gravide sau cele aflate sub tratament 
sunt sfătuite să consulte sfatul medicului. A se evita 
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.


