Cypress (Chiparos)

Cupressus sempervirens și lusitanica 15 ml

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Derivat din ramurile arborelui falnic veșnic verde, uleiul
esențial de chiparos are o aromă pură, cu efect energizant
și revigorant. Uleiul de chiparos este utilizat frecvent în
centre spa și la masaje terapeutice, datorită nenumăratelor
sale beneficii pentru piele. Are un efect de echilibrare și
totodată stimulare a emoțiilor, ceea ce îl face un ulei mult
utilizat la masaj. Aroma proaspătă lemnoasă a uleiului de
chiparos favorizează relaxarea.

UTILIZĂRI
• Înainte de o alergare lungă, aplică ulei de Chiparos pe
picioare, gambe și coapse pentru un efect energizant.
• Adaugă ½ cană de săruri epsom și o picătură de ulei de
chiparos la o baie caldă, pentru a favoriza relaxarea.

INDICAŢII DE UTILIZARE

BENEFICII PRIMARE
• Uleiul de chiparos poate contribui la ameliorarea
aspectului tenului gras.
• Pe lângă nenumăratele sale aplicații, uleiul de
chiparos are o aromă care regenerează și
binedispune.

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. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau vă aflați sub
supraveghere medicală, consultați medicul. Evitați contactul
cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

• Are un efect de stimulare și, totodată, echilibrare
a emoțiilor, ceea ce îl face util pentru controlul
dispoziției.
• Datorită aromei sale revigorante și beneficiilor sale
pentru piele, uleiul de chiparos este utilizat
frecvent în centre spa și la masaje terapeutice.
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