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Ulei esential de tea tree bio 10 ml
MAYAM

Ulei esențial de tea
tree - descriere,
recomandări

Arborele de ceai este un arbore nativ în Australia, preferă zonele mlăștinoase, dar este cultivat acum
pe imense plantații, extractul acestuia fiind solicitat din ce în ce mai mult în întreaga lume. Există
multe specii și subspecii de arbore de ceai, toate având o scoarță interesantă, care se decojește de
pe trunchi. Are frunze înguste ca niște ace, flori albe sau rozalii. Denumirea acestuia provine încă
din timpul lui James Cook, echipajul căruia savura după debarcarea în Australia, un ceai răcoritor
preparat din frunzele arborelui melaleuca.

Uleiul esențial de Tea Tree are virtuți incontestabile și dovedite, acționează eficient împotriva
infecțiilor bacteriene, virale și fungice, și este considerat a fi unul dintre cele mai neiritante uleiuri
antiseptice. În cosmetică este interesant în special pentru acțiunea benefică asupra pielii afectate de
acnee, rozacee, acnee juvenilă - preventiv sau curativ. Este un produs de ajutor și pentru igiena
intimă dar și cea orală.

Metoda de obținere: prin distilare cu vapori de apă a frunzelor și ramurilor tinere

Alte denumiri: ulei de arbore de ceai, melaleuca

Calitate: produs cosmetic natural și organic certificat de Ecocert Greenlife

Proprietăți organoleptice: lichid clar de culoare gălbuie, cu vâscozitate redusă

Descrierea olfactivă: miros puternic, medicinal, erbaceu, cu note lemnoase

Compuși principali: terpinene, terpinolene, terpineol, cineole, phelladrene, aromadendrene,
viridiflorene, carophylene

Ingrediente (INCI): melaleuca alternifolia leaf oil*
*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de Ecocert Greenlife în concordanță cu standardul
ECOCERT
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Proprietățile uleiului de tea tree
antibacterian potent, cu spectru larg
antifungic, remarcat pentru eficiența sa împotriva Candida
antiviral și antiparazitar cutanat
purifiant, curăță pielea afectată de diferite infecții
antiseptic
stimulant și tonic
antiinfecțios general

Recomandări, aplicații
purificarea și curățarea pielii
îngrijirea și igiena tenului gras, a tenului cu probleme
acnee juvenilă, acnee rozacee, eczeme, herpes
igiena pielii în general
abces cutanat, infecții localizate
erupții cutanate, inclusiv în zona scutecelor
plăgi și piele suprainfectată
afte bucale, gingivite, igienă orală
mătreață, scalp cu probleme
igienă intimă
curățarea suprafețelor, a lenjeriei

Mod de utilizare
este un produs ce nu se folosește de regulă ca atare pe piele, însă o serie de specialiști în
aromaterapie pot recomanda aplicarea uleiului nediluat, local, pe porțiuni mici de piele
ca ingredient în preparate cosmetice se folosește în dozaj uzual de 0,5-2%
ca ingredient se poate include în felurite preparate cosmetice: clansere, seruri, măști, creme și
loțiuni, unguente, balsamuri
se pot prepara de asemenea: cremă de scutece, frecții pentru scalp, seruri concentrate cu
aplicație locală, deodorante, geluri antiseptice
în igienă orală sub formă de gargară, în pastă de dinți sau în apă de gură
ca ingredient în diferite soluții de curățare a suprafețelor în cămin sau câteva picături pe un
burete umed cu care se poate igieniza în baie orice zonă inclusiv toaleta sau tamburul mașinii
de spălat
câteva picături în baia de șezut în caz de micoze sau 1% adăugat în gelul de igienă intimă
nediluat, pe zonele restrânse problematice (coșuri), aplicat punctualcu ajutorul unui tampon
de bumbac sau al unui bețișor cu vată, de două ori pe zi

Sinergii speciale

cu ulei esențial de oregano și salvie pentru efectul antiinfecțios
cu ulei esențial de palmarosa, busuioc, cimbru și dafin pentru efectul antifungic
cu ulei esențial de lămâie în igiena orală
cu ulei esențial de lavandă și ulei de chimen negru pentru efectul anti-acneic
cu ulei esențial de pin silvestru și lemongrass pentru dezinfectarea suprafețelor din baie și a
toaletei



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 siguranţă a uleiurilor esenţiale
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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