Geranium (Mușcată)
Pelargonium graveolens 15 ml
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DESCRIERE
Aparținând genului de specii de flori Pelargonium,
mușcatele sunt cultivate pentru frumusețea lor și pentru
utilizarea ca ingredient fundamental în industria
parfumurilor. Deși există peste 200 de varietăți de flori în
cadrul genului Pelargonium, doar câteva sunt utilizate
pentru extracția uleiurilor esențiale. Utilizările uleiului
esențial de Mușcată datează încă din Egiptul Antic, când
egiptenii foloseau uleiul de Mușcată pentru înfrumusețarea
pielii. Uleiul de Mușcată curăță tenul și sprijină sănătatea
părului, ceea ce îl face ideal în produsele pentru îngrijirea
tenului și a părului. De asemenea, aroma sa contribuie la
sentimente de calm și echilibru.

UTILIZĂRI
• Adaugă o picătură la crema ta hidratantă, pentru un efect
de netezire a tenului.

Descriere aromatică: Ierbaceu, verde, floral, dulce,
uscat
Metodă de extracție: distilare cu abur
Partea plantei: planta integrală
Constituenți principali: citronelol, format de citronelil,
geraniol

BENEFICII PRIMARE
• Contribuie la un ten curat și sănătos
• Conferă părului o strălucire sănătoasă vibrantă

• Uleiul de Mușcată este excelent atât pentru părul uscat,
cât și pentru părul gras. Adaugă câteva picături în
flaconul de șampon sau balsam de păr, pentru a-ți crea
propriul produs de îngrijire profundă a părului.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzare: Pune trei-patru picături în difuzorul ales.
Utilizare ca aromatizant alimentar: Diluează o picătură în
125 ml de lichid.
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.
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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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