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ORVOSI ZSÁLYA ILLÓOLAJ
Termék kód: i1
Elérhet?ség: Raktáron
Súly: 35.00g

Ár: 2330 Ft

Rövide leírás
Salvia officinalis essential oil

Leírás
Latin név: Salvia officinalis
Származás: Magyarország
Felhasznált növényi rész: virágos hajtások
Feldolgozás módja: g?zdesztilláció
F? összetev?k: alfa- és béta-tujon, kámfor

Tulajdonságok
vírusöl?, baktériumöl?, gombaöl?, gyulladáscsökkent?, keringésfokozó, izzadásgátló, összehúzó,
b?rfeszesít?, tisztító, faggyúmirigy m?ködést kiegyensúlyozó, energetizáló

Javallatok
b?rápolás: zsíros, pattanásos b?r, akne
fokozott verejtékezés
szájüregi gyulladások, fogínygyulladás
menopauza, hiányos menstruáció
megfázás
energiahiány

Felhasználási javaslatok

Légz?szervi fert?zések esetén: belégzés, párologtatás: cseppentsen aromalámpába vagy

aromadiffúzorba 1-2 csepp orvosi zsálya illóolajat orvosi levendula, borsmenta vagy
eukaliptusz radiata illóolajjal keverve.
Cseppentsen 1 csepp orvosi zsálya és 1 csepp citrom illóolajat a fogkefére, majd fogkrémmel
mosson fogat!
Keverhet? b?rfeszesít? arckrémekbe, masszázsolajokhoz, sós lábfürd?höz, dezodorokhoz.
Energiahiány esetén cseppentsen tengeri sóra 2 csepp orvosi zsálya és 4 csepp ciprus illóolajat,
majd tegye a lábáztató vízhez!

Ellenjevallatok / Figyelmeztetés
Nem ajánlott várandósoknak, szoptató anyáknak és 6 év alatti kisgyermekeknek, valamint
epilepszia esetén!

Hosszan tartó, nagy koncentrációjú használata nem ajánlott!
Ne lépje túl az ajánlott adagolást!
FIGYELMEZTETÉS:
A szakirodalom alapján itt felsorolt hatások, felhasználási javallatok tájékoztató jelleg?ek, nem
helyettesítik a szakképzett egészségügyi személy, orvos által el?írt kezelést illetve szakképzett
aromaterapeutával történ? konzultációt!
Az illóolajok használatánál minden esetben körültekint?en kell eljárni! Különösen a
várandósság, a szoptatás ideje alatt, kisgyermeknél, id?s, legyengült szervezet?eknél valamint
bármilyen egészségügyi rendellenesség esetében kérje ki orvosa, ill. szakképzett
aromaterapeuta véleményét!
Az illóolajat ne használja hígítatlanul a b?rén!
Az illóolajok egyes összetev?i az arra érzékeny személyeknél allergiás tüneteket válthatnak ki,
ezért az els? használat el?tt végezzen allergiatesztet az alábbiak szerint: 1 csepp illóolajat
keverjen el 1 mokkáskanálnyi növényi olajban. Ebb?l a keverékb?l kenjen a könyökhajlatba és
fedje be egy sebtapasszal. Amennyiben 24 óra alatt nem tapasztal allergiás reakciókat,
elváltozást, kipirosodást, viszket? érzést – biztonsággal használhatja az illóolajat.

Termék galléria
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