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Olejek Dr Beta Rozmarynowy do kominka
Aromaterapeutycznego
 

Cena: 20,70 pln

Opis słownikowy

Producent Dr Beta

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Naturalny olejek Dr Beta do kominka Aromaterapeutycznego.

Pojemność: 9ml

Zapach: Rozmarynowy

Właściwości:

(Rosmarinus officinalis). Olejek pobudzający, przeciwbólowy, antyseptyczny, afrodyzjak. Pochodzi z Hiszpanii. Jeden z najcenniejszych
olejków w aromaterapii o niezwykle szerokim oddziaływaniu. Znany w starożytności, składnik średniowiecznej "Wody Królowej Węgier".
Odmładza i wzmacnia system immunologiczny. 

Łagodzi: zmęczenie fizyczne i umysłowe, zaburzenia pamięci, zaburzenia funkcji systemu nerwowego, paraliż, ociężałość umysłową,

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/olejek-dr-beta-rozmarynowy-do-kominka-aromaterapeutycznego.html
https://dlapacjenta.pl/olejek-dr-beta-rozmarynowy-do-kominka-aromaterapeutycznego.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
oziębłość seksualną, zmienne ciśnienie krwi, zaburzenia pracy serca, cellulite, żylaki, zaburzenia menstruacji, upławy, bóle głowy,
migreny, bóle mięśni różnego pochodzenia, reumatyzm i artretyzm, grypę, astmę, chroniczny bronchit, kaszel, infekcje skóry, łupież,
łysienie, trudno gojące się rany.

Zasady używania olejków eterycznych:

- Nie należy stosować olejków eterycznych doustnie.
- Osoby cierpiące na epilepsje powinny unikać następujących olejków: hyzop, koper, rozmaryn
- Nie należy opalać się przez 6 godzin po zastosowaniu olejków cytrusowych.
- Używaj tych olejków i mieszanek olejków eterycznych, których zapach najbardziej Ci odpowiada. 
- Kobiety w ciąży powinny unikać następujących olejków: bazylia, benzoe, brzoza, cedr, szałwia muszkatołowa, goździk, hyzop, jałowiec,
jaśmin, majeranek, mięta pieprzowa, mirra, rozmaryn, szałwia lekarska, tymianek. 
- Nie należy stosować olejków eterycznych bez rozcieńczania. 
- Nie stosuj większych dawek olejków niż to wskazane: 5-10 kropli w kominku aromaterapeutycznym, 10-15 kropli do kąpieli w wannie. 
- Nie wolno wykonywać masażu aromaterapeutycznego osobom ze stanami zapalnymi, jak np.: żylaki podudzia lub zakrzepica, przy
zakażeniu i ranach skóry, wprzypadku chorób zakaźnych, przy wysokiej temperaturze. 
- Jeśli mieszanina olejków dostanie nam się do oczu, należy przemywać je nie wodą, a mlekiem. 
- Olejku geraniowego nie powinno się stosować korzystając z pigułek antykoncepcyjnych, a tymiankowego przy nadciśnieniu.
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