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Ulei esential de bergamota fara
bergapten 10 ml MAYAM

Ulei esențial de
Bergamotă - descriere,
recomandări

Bergamota este un fruct din categoria citricelor, foarte amar și prin urmare nu se consumă, care se
cultivă pentru producerea esenței extrase din coajă. Uleiul esențial de bergamotă este folosit pe
scară largă în parfumerie, este potrivit atât pentru parfumurile feminine cât și pentru cele
bărbătești.
Rețeta originală a Apei de Colonie conține ulei de bergamotă. 
Uleiul de bergamotă din oferta noastră este lipsită de furanocumarine, în special de bergapten - care
sunt molecule fototoxice pentru piele.

Metoda de obținere: prin presare la rece din coaja fructului urmată de distilare cu aburi pentru a
elimina substanțele fototoxice

Proprietăți organoleptice: lichid clar, incolor

Descriere olfactivă: proaspăt, fructat, ușor floral și amărui

Ingrediente (INCI): citrus bergamia peel oil

Proprietățile uleiului de bergamotă
purifiant și antifungic
ușor astringent, tonic
revigorant
parfumant de excepție
optimizant și pozitivant

Cum se folosește în cosmetică, aromaterapie și parfumerie
este un produs ce nu se folosește ca atare pe piele, doar ca ingredient în preparate cosmetice,
parfumuri și compoziții pentru aromaterapie
inclus în preparate cosmetice în concentrație uzuală de 0,5-2%
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pentru îngrijirea tenului se poate include în: creme, loțiuni și tonere, îndeosebi pentru tenul
mixt sau gras
pentru un miros proaspăt, curat, dar și pentru acțiunea purifiantă în preparatele pentru igienă:
cleansere, șampoane, geluri de duș
ca ingredient în deodorante pentru femei și bărbați deopotrivă
difuzat în aer pentru parfumare și crearea unei atmosfere de seninătate și echilibru
diluat într-un ulei vegetal (macadamia, susan) pentru masaj pozitivant, de creștere a încrederii
în sine
alături de alte esențe cu note de vârf, mijloc și de bază, pentru crearea parfumurilor lichide
sau solide, a apelor de toaletă și a sprayurilor de corp

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
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, 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.
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