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Olejek Dr Beta Vapomix ® B-7 na pamięć do kominka
Aromaterapeutycznego
 

Cena: 18,70 pln

Opis słownikowy

Producent Dr Beta

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

VAPOMIX® B-7 to gotowa kompozycja olejków eterycznych, której składniki dobrano według reguł aromaterapii sprzyjającej osiągnięciu
oczekiwanych efektów.

Olejek przeznaczony jest zwłaszcza do stosowania w kominkach aromaterapeutycznych, ale można stosować także do kąpieli i masażu.

Ze względu na właściwości ułatwiające koncentrację, pobudzające i rozjaśniające umysł jest wskazany do stosowania podczas pracy
umysłowej, nauki, czy w trakcie spotkań.

 

Łagodzi: zmęczenie wysiłkiem intelektualnym.

Zawiera: m.in. olejek geraniowy, lawendowy, rozmarynowy i cytrynowy.

Pojemność: 9ml

 

Przy stosowaniu olejków eterycznych należy pamiętać żeby nie stosować większych dawek olejków niż to wskazane: 10-15 kropli w
kominku aromaterapeutycznym, 10-15 kropli do kąpieli w wannie, 15-30 kropli w 50 ml oleju roślinnego do masażu. Do masażu
rozpuszczać je w tzw. nośniku, którym powinien być naturalny olej roślinny.
Przed pierwszym zabiegiem wykonać należy 12-godzinny test uczuleniowy. Kroplę olejku lub mieszanki rozpuścić w łyżeczce oleju
roślinnego i wetrzeć w skórę za uchem albo na mostku. Jeżeli w tym czasie nie wystąpi alergiczna objawiająca się czerwonym

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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odczynem skóry, swędzeniem lub pieczeniem, olejek może być stosowany według indywidualnych potrzeb i z uwzględnieniem środków
ostrożności.
Nie łączyć kąpieli aromaterapeutycznych z myciem ciała w płynach pianotwórczych. Aby kąpiel z olejkami eterycznymi przyniosła
oczekiwany efekt powinna trwać przynajmniej na 15 minut.
Nie stosuj olejków eterycznych doustnie. Nie stosuj nierozcieńczonych olejków bezpośrednio na skórę.
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