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Ulei esential de litsea cubeba 10
ml MAYAM

Ulei esențial de Litsea descriere, recomandări

Litsea cubeba este o plantă tropicală cu frunze de o culoare vibrantă și miros plăcut citric. Uleiul
esențial este extras din fructele mărunte ca niște boabe de piper prin distilare cu abur și este
recunoscut pentru proprietățile sale terapeutice.
Alte denumiri: litsea citrată, verbină exotică, verbina tropicală, may chang
Metoda de obținere: prin distilare cu vapori de apă din fructe
Proprietăți organoleptice: lichid clar gălbui, cu vâscozitate redusă
Descriere olfactivă: citrică, ușor florală, proaspătă și intensă
Ingrediente (INCI): litsea cubeba fruit oil

Proprietățile uleiului de Litsea
tonic cutanat, ușor astringent
antiinflamator
antibacterian, antiinfecțios
calmant nervos, antidepresiv
parfumant cu note citrate

Recomandări, aplicații
ten gras, ten cu tendințe acneice
probleme cutanate de natură infecțioasă, micoze
artrite, tendinite, nevrite, reumatism
angoase, depresie, insomnie
esență cu note de vârf pentru prepararea de parfumuri
parfumarea săpunurilor

Utilizare în cosmetică și aromaterapie
este un produs ce nu se aplică pur pe piele, se folosește ca ingredient pentru prepararea
compozițiilor cosmetice, de aromaterapie și pentru parfumuri
dozaj uzual recomandat în preparate cosmetice 0,5 - 2%
se poate dilua cu ulei vegetal, 10-60 picături la 100 ml ulei pentru masaje
se poate include ca ingredient pentru prepararea de creme, loțiuni, balsamuri, cleansere,
gomaj, balsamuri, seruri, șampoane
parfumarea preparatelor cosmetice în general, parfumarea săpunurilor
vaporizat în încăperi pentru o atmosferă pozitivantă, destresantă
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
a se evita contactul cu ochii
contraindicat în trimestrul I de sarcină, contraindicat pentru copiii mici
a nu se lăsa la îndemâna copiilor
uz extern; uzul intern se recomandă sub îndrumarea unui medic sau aromaterapeut
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, websiteuri 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.

