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Olejek z drzewa herbacianego naturalny 10 ml (Kej)
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Olejki eteryczne

Producent KEJ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Olejek z drzewa herbacianego naturalny to kosmetyk od Kej, który przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego na skórę lub do
aromatyzacji pomieszczeń. Ma przyjemny, goździkowy zapach i wiele cennych właściwości. Może być stosowany przez osoby dorosłe,
młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Na co jest olejek z drzewa herbacianego naturalny? Wskazaniem do stosowania olejku jest pielęgnacja stóp z grzybicą. Dodatkowo
kosmetyk można stosować jako element mieszanek oczyszczających skórę. Może być pomocny również przy trądziku, kurzajkach,
opryszczce czy brodawkach. Olejek z drzewa herbacianego naturalny posiada ponadto zapach, którego nie tolerują owady. Kosmetyk
otrzymywany jest w wyniku destylacji liści drzewa herbacianego parą wodną, dzięki czemu zachowuje swoje cenne właściwości.
Wyróżnia się właściwościami antyseptycznymi – działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo. Olejek z drzewa
herbacianego naturalny posiada też właściwości nawilżające, a dodatkowo normalizuje pracę gruczołów łojowych, więc polecany jest
między innymi do skóry tłustej. Łagodzi oprócz tego wysypki skórne i redukuje szorstkość skóry oraz koi skórę popękaną. Kosmetyk
działa również uspokajająco, przez co wykorzystuje się go chociażby przy silnym zdenerwowaniu, szoku czy przy atakach histerii.
Znajduje poza tym zastosowanie w przypadku przeziębień, kataru i grypy, a dodatkowo wspomaga pracę układu odpornościowego.

W opakowaniu znajduje się 10 ml olejku z drzewa herbacianego naturalnego. Produkt należy stosować zgodnie ze wskazówkami
producenta. Dawkowanie kosmetyku zależne jest od rodzaju zastosowania naturalnego olejku z drzewa herbacianego. Jeśli będzie
stosowany do kąpieli, należy dodać 4–6 kropli do ½ wanny ciepłej wody. Jeśli natomiast będzie stosowany do masażu, należy
wykorzystać 3 krople olejku i wymieszać je z 1 łyżką stołową oleju z nasion winogron bądź oliwy z oliwek. Jeśli Olejek z drzewa
herbacianego naturalny ma być stosowany w celu pielęgnacji skóry, należy wykorzystać 4–5 jego kropli i wymieszać z przegotowaną
wodą. W tej postaci kosmetyk może być wykorzystany do oczyszczania skóry trądzikowej. Kosmetyk można poza tym wykorzystać do
aromatyzacji pomieszczeń. W tym celu zaleca się wykorzystanie kilku jego kropli w kominku aromatycznym, nawilżaczu powietrza czy w
lampkach do aromatyzacji, każdorazowo postępując zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia.

Kosmetyk olejek z drzewa herbacianego naturalny nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta ze wskazaniami do używania
go, gdyż posiada również przeciwwskazania. Z olejku z drzewa herbacianego nie powinni korzystać pacjenci mający nadwrażliwość na
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jego składniki. Olejek można stosować w postaci czystej na skórę, bez rozcieńczania lub zgodnie z opisanym wyżej sposobem
korzystania – dobrze jednak wcześniej wykonać test skórny, aby mieć pewność, że pacjent nie ma nadwrażliwości na kosmetyk. Produkt
nie jest poza tym przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Charakterystyka

Olejek zarejestrowany jest jako kosmetyk i może być stosowany wyłącznie zewnętrznie.
Olejek ten jest otrzymywany przez destylację liści z parą wodną. Posiada silne właściwości antyseptyczne i przyjemny,
goździkowy zapach. W aromaterapii to jeden z najsilniejszych składników przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i
przeciwgrzybicznych. Wspomaga układ odpornościowy. Polecany przy przeziębieniach, grypie i katarze. Ma działanie
uspakajające, dlatego jest zalecany w stanach szoku, przy atakach histerii i silnego zdenerwowania.
W kosmetyce stosowany do pielęgnacji stóp (grzybica) i w mieszankach oczyszczających skórę. Owady nie tolerują jego
zapachu. Daje dobre efekty w zwalczaniu trądziku, opryszczki, brodawek i kurzajek.

Stosowanie
Kąpiele: 4-6 kropli na 1/2 wanny ciepłej wody.
Masaże: 3 krople olejku wymieszać z łyżką stołową oliwy z oliwek lub oleju z nasion winogron.
Pielęgnacja skóry: 4-5 kropli olejku dodać do przegotowanej wody, stosować do oczyszczania skóry trądzikowej.
Aromatyzacja powietrza: kominki aromatyczne, lampki, nawilżacze powietrza.
Nie stosować u dziec poniżej 6-ciu lat.

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