Ylang ylang

Cananga odorata 15 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Uleiul esențial de Ylang Ylang este obținut din florile în
formă de stea ale arborelui tropical de ylang ylang. Acest
ulei esențial este utilizat pe scară largă la realizarea de
parfumuri și în aromaterapie și a fost utilizat în ceremonii
religioase și de căsătorie de-a lungul secolelor. Ylang Ylang
este utilizat frecvent în produsele de lux pentru îngrijirea
părului și a pielii, datorită aromei sale dulci bogate și
proprietăților sale protectoare. Ylang Ylang favorizează de
asemenea senzația de calm și binedispune.

UTILIZĂRI
• Pune o picătură de Ylang Ylang pe încheieturi pentru un
parfum dulce sau amestecă-l cu Bergamotă pentru un
parfum floral și mai intens.
• Adaugă Ylang Ylan la Ulei de Cocos Fracționat dōTERRA,
pentru a prepara un balsam de păr.
• Aplică Ylang Ylang pentru un efect calmant care
binedispune.

BENEFICII PRIMARE
• Apreciat pentru aroma sa intensă, Ylang Ylang
este utilizat la parfumuri și produse pentru
îngrijirea părului.
• Utilizat în culturile antice.
• Aroma se distinge imediat, favorizând senzația
de calm și contribuind totodată la îmbunătățirea
dispoziției prin parfumul său.

• Adaugă două picături la o baie caldă, alături de săruri
Epsom, pentru a facilita relaxarea.

INDICAŢII DE UTILIZARE
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.
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