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Ulei esential de lamaie fara
furanocumarine 10 ml MAYAM

Ulei esențial de Lămâie
- descriere,
recomandări

Cu aroma sa revigorantă și voioasă, uleiul de lămâie are numeroase întrebuințări în cosmetică, cum
ar fi: îngrijirea tenului cu tendință de îngrășare, pori înfundați, comedoane, unghii casante, păr gras,
celulită. Curăță și împrospătează aerul din încăperi.

Uleiul de lămâie ce nu conține furanocumarine se poate folosi în creme, loțiuni, seruri și tonere fără
risc de fototoxicitate.
Este bogat în substanțe cu acțiune antivirală și antibacteriană, are un parfum plăcut, este util pentru
parfumarea și împrospătarea încăperilor și a rufelor.

Ingrediente (INCI): Citrus limon peel oil*
* produs conform cu standardele organice, provenit din culturi ecologice, certificat la furnizor

Metoda de obținere: prin presare la rece din coajă, urmată de distilare pentru eliminarea
moleculelor fotosensibilizante

Proprietățile uleiului de lămâie
tonic cutanat
antiseboreic, anticuperozic
antioxidant
stimulator al circulației periferice
lipolitic, drenant limfatic, anticelulitic
antiseptic general, purifiant
elimină mirosurile neplăcute
împrospătează aerul din încăperi
tonic general, revigorant, stimulator
îmbunătățește starea de spirit
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Recomandări, aplicații
ten gras, congestionat, pori înfundați
ten mixt, ten cu tendință de îngrășare
ten ridat, îmbătrânit,lipsit de fermitate
cuperoză, seboree
acnee, comedoane
unghii casante, fragile
păr gras, mătreață, scalp seboreic
microcirculație sanguină deficitară, edeme
celulită, drenaj limfatic, masaj pentru siluetă
dezinfectarea și parfumarea aerului din încăperi
oboseală, astenie generală, lipsa capacității de concentrare
esență citrică pentru crearea de parfumuri

Utilizare
este un produs ce nu se folosește ca atare pe piele, doar ca ingredient în preparate cosmetice,
compoziții pentru aromaterapie și parfumuri
dozaj uzual pentru cosmetice: 0,5-2%
diluat în ulei vegetal, aplicat pe piele sub formă de masaj
inclus într-un mix de uleiuri vegetale și ingrediente liposolubile, folosit sub formă de ser facial
ca ingredient pentru prepararea de creme, loțiuni, tonere, cleansere, măști, seruri
ca ingredient pentru șampoane, balsamuri, creme capilare, tonice, geluri de duș, săpunuri
ca ingredient pentru prepararea de unt de corp, ulei de masaj
ca esență cu note de vârf pentru crearea de parfumuri, ape de toaletă
prin vaporizare sau difuzare aeriană pentru curățarea și parfumarea aerului

Mod de păstrare: la loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă

Date de siguranță, precauții în utilizare:

ca regulă generală, înainte de utilizarea unui preparat cosmetic este indicat a se efectua un
test în pliul cotului, cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicare
detalii despre utilizarea în siguranță a uleiurilor esențiale
contraindicat în trim.I de sarcină
a se evita contactul cu ochii
a nu se lăsa la îndemâna copiilor
uz extern

Avertisment: indicațiile, proprietățile și modul de utilizare ale produselor prezentate pe site-ul
Elemental sunt bazate pe literatura de specialitate disponibilă în cărți, publicații științifice, website-
uri de referință în fitoterapie și aromaterapie, în jurnale de cosmetică și chimie cosmetică, și pe
documentația primită de la producător sau furnizor. Cu toate acestea, informațiile sunt oferite cu
titlu informativ, nu constituie în niciun fel informații medicale și nu pot angaja responsabilitatea
noastră. Pentru orice utilizare în scop medical, trebuie consultat un medic.

http://www.elemental.eu/ro/content/10-utilizare-uleiuri-esentiale

