Copaiba (Kopaiva)
Copaifera reticulata, officinalis, coriacea a langsdorffii 15 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Esenciálny olej Kopaiva pochádza z voňavého tropického
stromu, ktorý rastie v Južnej Amerike. Už od 16. storočia sa
esenciálny olej Kopaiva používal v postupoch tradičnej
medicíny pôvodných obyvateľov severnej a severovýchodnej
Brazílie. Olej Kopaiva má vďaka svojej schopnosti
podporovať čistú hladkú pokožku široké uplatnenie v
kozmetických výrobkoch vrátane mydiel, krémov, tekutých
prípravkov a parfumov. Naneste na pokožku v zmesi so
základovým olejom alebo s hydratačným prípravkom na
tvár, aby ste pomohli pokožku udržať čistú a sviežu a
pomohli redukovať výskyt nedostatkov.

POUŽITIE
• Pridajte olej Kopaiva do svojho hydratačného prípravku
na zdokonalenie vzhľadu zdravo vyzerajúcej pokožky.
• Po namáhavej činnosti naneste olej Kopaiva s
frakcionovaným kokosovým olejom na nohy na utišujúcu
masáž.

KOPAIVA: OSOBNÝ PARFUM

HLAVNÉ ÚČINKY
• Považuje sa za jeden z najužitočnejších
esenciálnych olejov s nespočetným množstvom
využití a prínosov.
• Olej Kopaiva je všestranný a používa sa zvonka.
• Drevitá, živicová a zemitá vôňa.
• Môžete zmiešať so základovým olejom alebo s
hydratačným prípravkom na tvár, aby ste pomohli
podporiť zdravý vzhľad pokožky.

Použite olej Kopaiva ako prísadu vo vlastnom parfume,
ktorý sa vám prispôsobí! K esenciálnemu oleju Kopaiva sa
do zmesí skvele hodí napríklad Harmanček rímsky, Cédrové
drevo, Santalové drevo, Kadidlo či Ylang-ylang. Vyberte si
z týchto olejov svoj najobľúbenejší alebo si zvoľte vlastnú
kombináciu a vytvorte si v guľôčkovej fľaštičke vlastnú
individuálnu parfumovú zmes! Keď máte vôňu hotovú,
zvyšok fľaštičky jednoducho naplňte frakcionovaným
kokosovým olejom.

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Na masáž, zmiešajte 5 kvapiek s 10 ml
základového oleja. Na kúpeľ, zmiešajte 5 kvapiek s 5 ml
základového oleja. Na parfumovanie zmiešajte 1 kvapku s
10 kvapkami základového oleja. Len na vonkajšie použitie.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak ste tehotná alebo podstupujete liečbu, poraďte sa so
svojím lekárom. Zabráňte kontaktu s očami, vnútornou
časťou uší a citlivými časťami tela.
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