Frankincense (Tămâie)
Ulei esenţial de Boswellia 15 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Cunoscut drept unul dintre cele mai apreciate și mai
prețioase uleiuri esențiale, uleiul esențial de Tămâie oferă
beneficii extraordinare pentru sănătate. Pe lângă prezența
sa binecunoscută în Noul Testament, babilonienii și asirienii
ardeau Tămâie în cadrul ceremoniilor religioase, iar egiptenii
antici foloseau rășina de Tămâie în numeroase scopuri, de
la parfumuri la unguente pentru calmarea pielii. Această
cunoaștere străveche inspiră utilizările moderne ale uleiului
de Tămâie din ziua de astăzi. Datorită proprietăților sale de
calmare și de înfrumusețare, este utilizat pentru a calma
pielea și a-i conferi un aspect întinerit.

UTILIZĂRI
• Masează ulei de Tămâie pe mâini după o zi lungă de
grădinărit, pentru un efect de încălzire calmant.
• Aplică local pentru atenuarea imperfecțiunilor tenului.

Partea plantei: rășină de Boswellia Carterii, Frereana
și Sacra
Metodă de extracţie: distilare cu abur
Descrierea aromatică: cald, condimentat, curat
Principalele componente chimice: α-pinen,
limonen, α-tujen

BENEFICII PRIMARE
• Ajută la menținerea unui ten curat și neted și
atenuează imperfecțiunile
• Aroma caldă și curată favorizează relaxarea

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Pune trei-patru picături în difuzorul ales.
Uz intern: Adaugă o picătură în mâncare.
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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