Orjaški klek
Thuja plicata 5 ml

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Poznan tudi kot drevo življenja, je orjaški klek kralj po svoji
višini in radodaren s svojimi pozitivnimi učinki. Eterično olje
orjaškega kleka se pridobiva iz notranjega dela debla drevesa
Thuja plicatae. Poznamo ga tudi kot zahodna rdeča cedra in
izvira iz severne Amerike (primarno Kanada in severozahod
Združenih držav). Ta edinstven vir eteričnega olja orjaškega
kleka vsebuje značilno kemijsko strukturo, ki se koncentrira
v spojini imenovani metil tujon. Olje se pridobiva na inovativen
način, v skladu s trajnostnim razvojem, z destilacijo ostankov
lesnega materiala z namenom, da nobeno drevo ne pade
izključno za pridobivanje eteričnega olja. V Kanadi so vse dele
orjaškega kleka uporabljala avtohtona ljudstva tako
za zdravljenja kot za gradnjo ladij, stebrov za čaščenje, košev
kot tudi oblačil.

UPORABA
• Nanesite na zapestja in gležnje med sprehodom.
• Uporabljajte med meditacijo za občutek miru in sprostitve.
Del rastline: les
Metoda pridobivanja: parna destilacija
Aromatični opis: lesni, topel, zemeljski
Glavna kemijska spojina: metil tujon

TEMELJNE UČINKOVINE
• močan pomočnik pri čiščenju
• pri topični uporabi spodbuja izgled čiste in
zdrave kože.

• Olje orjaškega kleka ima lesni in topel vonj. Skupaj s cedro
in kadilno bosvelijo izdelajte domačo tekočino za po britju.

NAVODILA ZA UPORABO
Difuzor: uporabite tri do štiri kapljice v difuzorju po vaši izbiri.
Topična uporaba: za masažo, zmešajte 5 kapljic z 10 ml
nosilnega olja. Za kopel: zmešajte 5 kapljic s 5 ml nosilnega
olja. Za odišavljenje: zmešajte 1 kapljico z 10ml nosilnega olja.

OPOZORILA
Možna občutljivost kože. Hranite izven dosega otrok. V kolikor
ste noseči, dojite ali se zdravite, se posvetujte z vašim
zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, notranjim ušesom in
drugimi občutljivimi področji. Izogibajte se soncu in UV žarkom
do 12 ur po nanosu proizvoda.

Arborvitae

Thuja plicata 5 ml

Šifra izdelka: 49360001
Članska cena: 21,50 €
PV: 27
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