Mir

Commiphora myrrha 15 ml
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Dovezile antice arată că mirul era considerat atât de valoros
încât uneori preţul lui era echivalent cu cel al greutăţii sale în
aur. Uleiul esenţial de mir provine din răşina vâscoasă a unui
arbust mic, spinos, care a fost folosit de secole datorită
beneficiilor sale pentru sănătate, atât pentru uz intern cât şi
extern. De-a lungul timpului, mirul a fost folosit la fumigaţii în
cădelniţe, ca parfum sau ca remediu. A fost utilizat de
asemenea la îmbălsămare şi în ceremoniile religioase. Mirul
are proprietăţi puternice de curăţare, în special pentru gât şi
cavitatea bucală. Este calmant pentru piele când este aplicat
local - are un efect de întinerire asupra tenului şi îi conferă
supleţe – promovează echilibrul emoţional şi o stare de bine
când este difuzat.

UTILIZĂRI
• Adăugaţi 1 picătură la pasta de dinţi pentru a-i spori
acţiunea de curăţare.
• Sporeşte acuitatea mentală şi promovează buna dispoziţie.
Partea plantei: Răşina
Metoda de extracţie: Distilare cu abur
Descrierea aromei: iute, afumată, ierbacee,
lemnoasă, uscată
Componentele chimice principale:
Furanoeudesma 1, 3-diena, curzerena

BENEFICII PRIMARE
• Efect de calmare pentru piele, îi conferă un aspect
neted şi are efect de întinerire asupra tenului
• Promovează echilibrul emoţional şi o stare de bine

Myrrh

Commiphora myrrha 15 ml

• Adăugaţi la crema hidratantă pentru a diminua ridurile şi
liniile fine.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzare: Folosiţi una sau două picături în difuzorul ales.
Aromatizant alimentar: Diluaţi o picătură în 125 ml de lichid.
Uz extern: Pentru masaj, amestecaţi 5 picături cu cca. 10 ml
de ulei cărăuş. Pentru îmbăiere, amestecaţi 5 picături cu
cca. 5 ml de ulei cărăuş. Pentru parfumare, amestecaţi
1 picătură cu 10 picături de ulei cărăuş.

PRECAUŢII
Poate cauza reacţii la nivel cutanat. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Dacă sunteţi însărcinată sau sub
supraveghere medicală, consultaţi medicul. Evitaţi contactul
cu ochii, interiorul urechilor şi zonele sensibile.
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