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Ulei esential de eucalipt r19 100%
pur definit botanic si biochimic 10
ml FARES

 Beneficii

100% Pur. Nu este amestecat cu alte uleiuri esențiale sau componente sintetice, cu uleiuri vegetale
grase sau uleiuri minerale. Fără solvenți chimici.

100% Natural. Obținut prin distilare cu aburi.

100% Verificat. Definit biochimic și botanic. Constă în cunoașterea exactă a speciei plantei
aromatice din care se obține uleiul esențial și determinarea precisă, prin analize cromatografice, a
constituenților biochimici cu desemnarea componentului majoritar.

Profil biochimic: 1,8-cineol, α-pinen.

    are activitate antibacteriană împotriva bacteriilor care cauzează probleme ale tractului respirator;
    1,8-cineolul, componentul principal al uleiului, are proprietăți antiseptice;
    ajută la liniștirea iritațiilor gâtului și faringelui și exercită un efect calmant și plăcut asupra
gâtului și corzilor vocale;
    ajută în răceală și tuse;
    ușurează respirația și sprijină decongestionarea și eliberarea căilor nazale;
    contribuie la sănătatea articulațiilor și confortul muscular;
    utilizat extern ajută în caz de oboseală mentală, stres.

Arii de acțiune: Gât iritat | Nas înfundat | Respirator | Urinar

    Descriere
   
Eucaliptul este un arbore de origine australiană de dimensiuni impresionante. Uleiul de eucalipt a
început să fie exportat din secolul al XIX-lea. El se extrage din frunzele arborelui, care sunt mereu
verzi. La început a fost cunoscut sub numele de Mentă de Sidney, datorită proprietăţilor calmante în
tulburările digestive, asemănătoare cu cele ale mentei.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 10 ml

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant
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    Ingrediente
 

Ulei esențial de eucalipt (Eucalypti aetheroleum), obţinut prin distilare cu aburi din frunzele speciei
Eucalyptus globulus Labill.

Profil biochimic: 1,8-cineol, α-pinen.

    Mod Administrare

Uz intern

Copii 3-6 ani: 1-2 picături de 2 ori pe zi.

Copii 7-14 ani: 2-3 picături de 3 ori pe zi.

Adulți: 4-5 picături de 3 ori pe zi.

Cantitatea de ulei recomandată se amestecă cu o linguriță de miere sau sirop.

Se folosește timp de 7-14 zile sau la nevoie. Se poate repeta după o pauză de 2 săptămâni.

Uz extern, Adulţi şi copii de peste 3 ani

Inhalații:

- pentru răceală sau tuse: puneți într-un vas cu apă fierbinte 3-4 picături de ulei esențial și inspirați
timp de 5-10 minute stând aplecat peste vas cu capul acoperit cu un prosop;

- pentru ușurarea respirației și purificarea aerului: difuzați în încăpere 5-6 picături cu ajutorul unui
difuzor sau pulverizator;

- pentru oboseală mentală și dificultăți de concentrare: aplicați în palme 2 picături și inhalați timp de
1 minut. În plus, se poate aplica 1 picătură pe frunte și tâmple.

Masaj:

- pentru disconfort articular sau muscular, după efort fizic: 2-3 picături de ulei esențial diluat cu 10
ml ulei gras (măsline, sâmburi de struguri, etc.) și masați 5-7 minute. După masaj uleiul nu trebuie
îndepărtat prin spălare timp de 6-8 ore.

Baie:

Pentru decongestionarea căilor respiratorii și stimularea tonusului muscular adăugați 3-4 picături de
ulei esențial în apa de baie.

Igiena gurii:

3-4 picături de ulei se adăugă în 30 ml apă călduță, amestecați foarte bine și clătiți imediat gura.

Atenționări:

Nu se folosește nediluat.

În uz intern, nu se recomandă în caz de ulcer gastro-duodenal, gastrită, femeilor însărcinate și
mamelor care alăptează, copiilor sub 3 ani și în caz de hipersensibilitate la oricare dintre



ingredientele produsului.

În uz extern, nu se recomandă copiilor sub 3 ani. Nu se va aplica pe față la copii sub 10 ani. În
sarcină și alăptare se va utiliza doar la nevoie, sub formă de inhalații și nu mai mult de 5 zile.

Evitați supradozarea, abuzul și contactul cu ochii.

Asocieri recomandate:

Puteți face inhalații cu acest ulei combinat cu unul sau mai multe dintre următoarele uleiuri
esențiale: Oregano-R53, Cimbru-A6, Pin-R21, Rozmarin-A11, Mentă-R20, Lămâie-R15, Scorțișoară-
A32.

 


