Cedarwood (Cedru)
Juniperus virginiana 15 ml

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Cunoscut pentru culoarea sa bogată și parfumul cald și
lemnos, uleiul esențial de cedru oferă o multitudine de
beneficii pentru piele. Cedrul este considerat unul dintre
uleiurile cele mai eficace pentru restabilirea echilibrului și
crearea unei atmosfere liniștitoare la sfârșitul unei zile
lungi. Este originar din zonele cu climă rece, îi priesc
altitudinile mari și crește până la 30 m înălțime. Prin uz
extern, uleiul esențial de cedru are proprietăți purificatoare.
De asemenea, uleiul esențial de cedru este utilizat frecvent
la masaj, deoarece relaxează și calmează mintea și trupul.

UTILIZĂRI
• Înainte de a desfășura o activitate fizică, masează una
sau două picături pe piept, pentru a-ți găsi echilibrul și a
te concentra înainte de un antrenament.
• Atenuează imperfecțiunile pielii, prin aplicarea directă a
unei picături în zona afectată.
• Folosește-l la sfârșitul unei zile lungi, pentru a sprijini
echilibrul emoțional și a crea un mediu relaxant.

BENEFICII PRIMARE
• Proprietățile de curățare ale uleiului de cedru
contribuie, de asemenea, la atenuarea
imperfecțiunilor pielii.
• Utilizat de civilizațiile antice de-a lungul secolelor
pentru nenumăratele sale aplicații cosmetice.

INDICAŢII DE UTILIZARE
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. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor
și zonele sensibile.
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