Petitgrain

Citrus aurantium 15 ml
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Uleiul esențial de petitgrain este obținut din portocalul
amar, utilizat din timpuri străvechi în cadrul practicilor de
vindecare tradiționale. Printre acestea se numără
capacitatea sa de a favoriza relaxarea și a reduce apariția
imperfecțiunilor pielii. Petitgrain este utilizat pe scară largă
în industria parfumurilor, datorită aromei sale ierbacee
proaspete. De asemenea, petitgrain se asociază în mod
minunat cu uleiul esențial de levănțică, deoarece au în
comun numeroase beneficii cosmetice.

UTILIZĂRI
• Combină petitgrain cu Ulei de cocos fracționat și
folosește amestecul la un masaj relaxant.
• Diluează și aplică pe piele pentru a reduce apariția
imperfecțiunilor tenului.
• Se combină bine cu alte uleiuri de citrice, cum sunt
cassia, scorțișoară, eucalipt, mușcată și lămâiță.

INDICAŢII DE UTILIZARE

BENEFICII PRIMARE
• Uleiul de petitgrain are o aromă proaspătă, florală
și deseori ierbacee.
• Proprietățile relaxante ale uleiului esențial de
petitgrain pot fi benefice la masaj.
• Reduce aspectul imperfecțiunilor pielii, fiind ideală
aplicarea sa înainte de crema hidratantă.
• Aplicarea uleiurilor de petitgrain poate favoriza
sentimentele de calm și relaxare.

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. A se evita expunerea la lumina soarelui și la
razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.
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