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DESCRIEREA PRODUSULUI
Uleiul esențial de arbore de ceai – denumit deseori ulei 
esențial de „melaleuca” – este alcătuit din peste 92 de 
compuși diferiți și are aplicații uimitoare prin uz extern. 
Frunzele de arbore de ceai au fost utilizate de-a lungul 
secolelor de aborigenii din Australia. Aceștia striveau 
frunzele și le aplicau direct pe piele pentru un efect 
răcoritor. Uleiul esențial de arbore de ceai (melaleuca) este 
cunoscut pentru proprietățile sale purificatoare. Poate fi 
folosit pentru curățarea și purificarea pielii și a unghiilor și 
contribuie la menținerea unui ten sănătos. Uleiul esențial 
de arbore de ceai (melaleuca) este utilizat frecvent pentru 
calmarea iritațiilor ocazionale ale pielii.

UTILIZĂRI
• Pentru iritațiile ocazionale ale pielii, aplică 1-2 picături de 

ulei esențial de arbore de ceai (melaleuca) pe zona 
afectată.

• Combină 1-2 picături cu loțiunea ta pentru curățarea 
feței, pentru a-i intensifica proprietățile de curățare sau 
aplică-l pe piele după ras. 

• Aplică-l pe unghiile de la mâini și de la picioare după duș, 
pentru a le purifica și a le menține aspectul sănătos.

• Combină-l cu cedru și aplică pe față după ras, pentru a 
obține o loțiune aftershave revigorantă.

MENŢINE PIELEA CURATĂ
Utilizarea uleiului de arbore de ceai pentru curățarea pielii 
a fost descoperită pentru prima dată de popoarele 
aborigene antice din Australia. Mulți oameni continuă să 
utilizeze uleiul esențial de arbore de ceai sau melaleuca și 
astăzi, în aceleași scopuri! Încearcă să adaugi una-două 
picături de ulei de arbore de ceai (melaleuca) la produsul 
de curățare sau de hidratare a tenului, pentru amplificarea 
proprietăților de curățare. Încorporând uleiul de arbore de 
ceai (melaleuca) în rutina ta zilnică de îngrijire a tenului, îți 
vei păstra tenul curat și îi vei conferi un aspect radios!

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. Solicitați sfatul medicului dacă sunteți însărcinată 
sau dacă urmați un anumit tratament. A se evita contactul 
cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

BENEFICII PRIMARE

• Recunoscut pentru efectul său de curățare și 
întinerire a pielii, căreia îi conferă o prospețime 
revitalizată. 

• Arborele de ceai (melaleuca) are proprietăți 
benefice care pot contribui la reducerea apariției 
petelor.

• Oferă beneficii pentru păr, piele și unghii.

• Arborele de ceai (melaleuca) contribuie la 
purificarea și împrospătarea aerului, eliminând 
mirosurile neplăcute.
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Tea Tree (Melaleuca) 
Tea Tree (Arbore de Ceai)
Melaleuca alternifolia  15 ml


