
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

DESCRIEREA PRODUSULUI
Mușețelul roman crește aproape de pământ, atingând 
maximum 30 cm înălțime. Are frunze gri-verzui, flori 
asemănătoare cu margaretele și miroase a măr. Planta a 
fost supranumită „medicul plantelor”, deoarece are efecte 
pozitive asupra plantelor care cresc în apropierea sa.  
În antichitate, romanii foloseau uleiul de mușețel roman 
pentru a le da curaj în bătălie. Deși utilizarea cea mai 
frecventă a mușețelului este în ceaiuri, uleiul de mușețel 
roman se găsește și în creme de față, vopsele de păr, 
șampoane și parfumuri.

UTILIZĂRI
• Încorporează mușețelul roman în rutina ta de seară, prin 

aplicarea a 1-2 picături pe tălpi înainte de culcare.

• Adaugă 1-2 picături la șampon sau balsam, pentru un 
efect de netezire.

• Amestecă-l cu alte uleiuri esențiale florale, ca Levănțică, 
Ylang Ylang și Paciuli.

• Adaugă-l la crema hidratantă zilnică, pentru a beneficia 
de efectele sale calmante asupra pielii.

ÎMBUNĂTĂţEȘTE-ŢI RUTINA ZILNICĂ
Proprietățile calmante ale uleiului esențial de Mușețel 
Roman sunt, de asemenea, utile pentru calmarea pielii sau 
disciplinarea părului. Adaugă una-două picături de ulei la 
crema hidratantă zilnică, pentru a încorpora uleiul esențial 
de Mușețel Roman în programul tău zilnic de îngrijire a 
tenului. Dacă vrei să folosești uleiul de Mușețel Roman 
pentru păr, poți să adaugi câteva picături la șampon sau 
balsam. Acest lucru nu doar că va sprijini aspectul sănătos al 
părului, dar îi va conferi totodată un parfum floral proaspăt.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: 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. Persoanele gravide sau cele aflate sub
tratament sunt sfătuite să solicite sfatul medicului. A se evita 
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

BENEFICII PRIMARE

• Are efect calmant când este aplicat pe piele și corp.

• Se regăsește frecvent în cremele de față, datorită 
proprietăților sale de întinerire a tenului.

• Sprijină aspectul sănătos al părului și conferă 
acestuia un parfum floral proaspăt.

• Creează o aromă florală dulce.

©2023 dōTERRA Holdings, LLC  RO EU Roman Chamomile PIP 060323

Mușeţel Roman
Anthemis nobilis  5 ml


