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Olejek z drzewa herbacianego 10 ml KEJ
 

Cena: 13,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent PPHU KEJ SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

100% OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO

Kej

10 ml

to najsilniejszy naturalny środek bakteriobójczy i grzybobójczy

dobrze wnika w skórę przy czym nie powoduje uszkodzenia tkanki

posiada właściwości znieczulające i uśmierzające w przypadku ran, oparzeń i owrzodzeń

skuteczny w przypadku łojotoku, łupieżu, łuszczycy, trądziku, grzybic, paradontozy, infekcji jamy ustnej, itp.

przyspiesza gojenie opryszczki

nadaje się do inhalacji przy katarze i zapaleniu górnych dróg oddechowych.

Posiada silne właściwości antyseptyczne i przyjemny, goździkowy zapach.

W aromaterapii to jeden z najsilniejszych składników przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Olejek ten jest używany do produkcji bardzo drogich perfum. Stosowany w kosmetyce do pielęgnacji stóp /grzybica/, w aromaterapii,
przy przeziębieniach,grypach, katarze i w mieszankach oczyszczających skórę, płynach do odstraszania owadów, do pielęgnacji jamy
ustnej.
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Daje dobre efekty w zwalczaniu brodawek i kurzajek.

Olejek ma działanie uspakajające i jest zalecany w stanach szoku, przy atakach histerii i silnego zdenerwowania.

Olejek drzewa herbacianego systematycznie stosowany może skutecznie pomóc w zlikwidowaniu wielu uciążliwych dolegliwości :

STOPY

Grzybica stóp: conajmniej 2 razy dziennie wcierać olejek w skórę objętą zmianami grzybiczymi. Po ustąpieniu objawów stosować
profilaktycznie 1 - 2 razy tygodniowo.

Grzybica paznokci:

co najmniej 2 razy dziennie, zalać paznokieć olejkiem, wcierać przez 20-30 sekund.

Pocenie stóp oraz pękanie skóry na piętach:

moczyć stopy w letniej wodzie z dodatkiem 30 kropli olejku.

TRĄDZIK, KROSTY, ŁUPIEŻ

Trądzik twarzy:

po umyciu twarzy przemyć wypryski olejkiem.

Inne partie skóry:

w przypadku występowania na większej powierzchni skóry przemywać wacikiem zmoczonym letnią wodą i skropionym paroma
kroplami olejku.

Łupież:

przy każdym myciu głowy dodać do szamponu parę kropli olejku. Również nacierać skórę głowy roztworem o stężeniu 10-15 kropli
olejku na 100 ml wody, spłukiwać po 30 minutach.

PRZEZIĘBIENIA

Kaszel, katar:

20-25 kropli nalać do kominka (lampki) do aromaterapii, zapalić i umieścić w sypialni.

INNE

Stany zapalne dziąseł:

płukać jamę ustną roztworem 20 kropli na szklankę letniej wody. Nie połykać.

Opryszczka powstała w wyniku przeziębienia:

zmoczony wacik w letniej wodzie nasączyć paroma kroplami olejku, smarować 3-4 razy dziennie w miejscu powstania objawów.

Ukąszenia owadów:

miejsce ukąszenia smarować olejkiem do chwili ustąpienia obrzęku lub świądu.

KĄPIEL:

do wanny napełnionej ciepłą wodą dodać 30-35 kropli olejku.
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