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Olejek Dr Beta Rumianku rzymskiego do kominka
Aromaterapeutycznego
 

Cena: 164,80 pln

Opis słownikowy

Producent Dr Beta

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Naturalny olejek Dr Beta do kominka Aromaterapeutycznego.

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 

Pojemność: 9ml

 

Zapach: Rumianek rzymski

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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(Anthemis Nobilis Oil) olejek o delikatnym zapachu rumianku rzymskiego, bardzo dobry do mieszanek dla dzieci. Pochodzi z południa
Europy.

 

Łagodzi: niestrawność u dzieci, bóle głowy, depresje, bezsenność, irytację, bóle mięśni szczególnie po wysiłku sportowym.
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