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Olejek eukaliptusowy naturalny 10 ml (Kej)
 

Cena: 9,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Olejki eteryczne

Producent KEJ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Olejek Eukaliptusowy Naturalny od Kej jest produktem o odświeżającym zapachu, przeznaczonym do stosowania
zewnętrznego. Wyrób jest w 100% naturalny i wegański. Na co jest Olejek Eukaliptusowy Naturalny? Wskazaniem do stosowania
kosmetyku są dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie, kaszel, a także zmęczenie umysłu. Poza tym kosmetyk znajduje
zastosowanie w przypadku stanów zapalnych skóry. Olejek Eukaliptusowy Naturalny bywa stosowany również w przypadku dolegliwości
bólowych mięśni, a oprócz tego przy reumatyzmie oraz artretyzmie. Ma właściwości antyseptyczne, działa także przeciwwirusowo i
przeciwbakteryjnie. Kosmetyk Olejek Eukaliptusowy Naturalny wykazuje również działanie rozgrzewające i przeciwbólowe, a oprócz tego
delikatnie pobudzające (w przypadku niskiego ciśnienia bądź stanów depresyjnych).

W opakowaniu znajduje się 10 ml Olejku Eukaliptusowego Naturalnego. W skład kosmetyku wchodzi olejek otrzymywany poprzez
destylację z wykorzystaniem pary wodnej ze świeżych liści bądź ulistnionych gałązek Eucalyptus Globulus. Taka metoda pozyskiwania
sprawia, że olejek zachowuje cenne właściwości charakterystyczne dla eukaliptusa. Olejek Eukaliptusowy Naturalny od Kej pochodzi z
ekologicznych źródeł – nie jest to produkt testowany na zwierzętach. Przebadano go również dermatologicznie i zarejestrowano w bazie
CPNP.

Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Można wykorzystać go jako dodatek do kąpieli lub stosować go w celu aromatyzacji powietrza, poza tym znajduje zastosowanie przy
wykonywaniu masażu. Jeśli kosmetyk będzie używany podczas kąpieli, należy dodać 10 jego kropli do wanny wypełnionej do połowy
ciepłą wodą. Jeżeli Olejek Eukaliptusowy Naturalny będzie wykorzystywany do masażu, zaleca się wymieszanie 2 jego kropli z łyżką
stołową oleju z nasion winogron bądź oliwy z oliwek. Kosmetyk można również wykorzystać w celu aromatyzacji powietrza. W tym
przypadku zaleca się dodawanie kilku jego kropli do kominków aromaterapeutycznych, nawilżaczy powietrza oraz lampek, najlepiej
postępując zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Olejek Eukaliptusowy Naturalny jest kosmetykiem, który nie powinien być stosowany przez każdego, gdyż istnieją ku temu 
przeciwwskazania. Produkt nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. By upewnić
się, czy pacjent nie ma alergii, najlepiej wykonać próbę na niewielkim obszarze skóry – np. rozpuszczając kroplę olejku w łyżce stołowej
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oleju i aplikując na mały fragment skóry. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na kosmetyk należy go odstawić i
zasięgnąć porady lekarza. Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku jest też wiek poniżej 6. roku życia, a oprócz tego epilepsja.
Pacjentki w ciąży lub karmiące piersią powinny zasięgnąć porady lekarza w kwestii ewentualnego zastosowania produktu.
Nierozcieńczony olejek nie powinien być nakładany bezpośrednio na skórę.

Charakterystyka

Olejek zarejestrowany jest jako kosmetyk i może być stosowany wyłącznie zewnętrznie.
Ma odświeżający zapach. Posiada właściwości antyseptyczne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Łagodzi grypę,
przeziębienie, kaszel, bronchit i zmęczenie umysłu. Pomocny w stanach zapalnych skóry. Działa przeciwbólowo i rozgrzewająco,
dlatego stosowany jest przy reumatyzmie, artretyzmie, bólach mięśni i nerwobólach. Łagodnie pobudza przy niskim ciśnieniu i
stanach depresji.

Stosowanie
Kąpiele: 10 kropli na 1/2 wanny ciepłej wody.
Masaże: 2 krople olejku wymieszać z łyżką stołową oliwy z oliwek lub oleju z nasion winogron.
Aromatyzacja powietrza: kominki aromatyczne, lampki, nawilżacze powietrza.
Nie stosować u dzieci poniżej 6-ciu lat i chorych na epilepsję.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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