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Ulei esential de portocala dulce bio
10 ml MAYAM

Ulei esențial de
Portocală dulce -
descriere, recomandări

Mirosul uleiului esențial de portocală dulce aduce seninătate și bună dispoziție în casă, ajută la
relaxare, induce un somn liniștit inclusiv pentru copii. Se poate folosi pentru parfumarea produselor
de igienă corporală, pentru parfumarea încăperilor și este de nelipsit în perioada sărbătorilor de
iarnă pentru a crea o atmosferă veritabilă de Crăciun.

Metoda de obținere: prin presare la rece din coaja fructului

Calitate: produs cosmetic natural și organic certificat de Ecocert Greenlife

Proprietăți organoleptice: lichid fluid ce poate fi ușor tulbure, culoare galben-oranj, aromă
proaspătă, citrică, dulce

Ingrediente (INCI): citrus aurantium dulcis peel oil*
*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de Ecocert Greenlife în concordanță cu standardul
ECOCERT

Proprietățile uleiului de portocale
reconfortant, optimizant
echilibrant al sistemului nervos, detensionant
relaxant, favorizeză somnul, inclusiv la copiii mici
ușor tonic cutanat
antiseptic aerian lejer
parfumant fructat, foarte plăcut

Cum se folosește uleiul de portocale
este un produs ce nu se folosește ca atare pe piele, doar ca ingredient în preparate cosmetice,
parfumuri și compoziții pentru aromaterapie
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dozajul indicativ pentru preparate cosmetice este de 0,5 - 2%
ca ingredient pentru prepararea de creme de corp, de mâini sau de picioare
ca ingredient în preparate cosmetice de igienă, săpunuri, geluri de duș, cleansere, gomaj și
uleiuri de masaj general
ca ingredient pentru aromatizarea pastelor de dinți și a balsamurilor de buze
difuzat în aer pentru crearea unei atmosfere ce favorizează destinderea, buna dispoziție,
relaxarea și instalarea somnului
diluat în ulei vegetal, aplicat prin masaj de-alungul coloanei sau pe plexul solar pentru calmare
și favorizarea somnului
inclus în uleiuri de baie și săruri de baie ca esență parfumantă cu efect reconfortant și
optimizant
în lampa de aromaterapie pentru antiseptizarea aerului, pentru crearea unei atmosfere vesele,
detensionate
difuzat în aer sub formă de spray sau cu vaporizator, eventual împreună cu alte esențe; de
Crăciun, pentru parfumarea încăperilor se poate asocia cu uleiul esențial de Brad balsamic
alături de alte esențe cu note de vârf, mijloc și de bază, pentru crearea parfumurilor lichide
sau solide

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
este un ulei ce conține în mod natural molecule fotosensibilizante, nu este recomandat în
cosmetice aplicate pe pielea ce se expune la razele solare, în afara celor care se clătesc de pe
piele
a nu se lăsa la îndemâna copiilor
contraindicat în trimestrul I de sarcină
uz extern; uz 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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