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Ulei esential de vanilie 10 ml
MAXIMA
Ulei esential pentru uz extern

Vanilla planifolia

Uleiul de vanilie este un ulei impresionant, cu o mulțime de beneficii pentru piele și minte. Floarea
de vanilie arată ca o orhidee galbenă și este o plantă agățătoare. Vanilia crește în mod natural în
Mexic. S-a dovedit că boabele de vanilie conțin peste 200 de compuși, care pot varia în concentrație
în funcție de regiunea din care se recoltează. Câțiva compuși, incluzând vanilina, p-
hidroxibenzaldehidă, guaiacol și alcool anasonic, s-au dovedit a fi importanți pentru profilul aromatic
al vaniliei.

 

Proprietăți:

Antidepresiv
Antiinfecțios
Antioxidant
Anxiolitic
Calmant
Echilibrant
Reconfortant
Tonifiant

 

Funcționează ca un antidepresiv-Vanilia a fost folosită pentru a combate anxietatea și depresia.

Uleiul de vanilie are un efect calmant asupra creierului, care ajută în caz de mânie, insomnie, stres
și anxietate.

Combate infecțiile - Unele componente prezente în uleiul de vanilie, cum ar fi eugenolul și hidroxi-
benzaldehida de vanilină, sunt capabile să combată infecțiile.

Previne deteriorarea pielii cauzată de radicalii liberi
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Efect reparator, contribuie la încetinirea semnelor de îmbătrânire

 

Ingrediente:

Ulei esențial de Vanilie (Vanilla planifolia), integral.

 

Mod de utilizare:

Aromaterapie - puneți în difuzorul de aromaterapie între 2-5 picături (per 100 ml apă) - după
preferințe.

Masaj - se adaugă 1-2 picături de ulei esențial în 50 ml ulei bază, apoi se masează prin mișcări
circulare.

Baia cu uleiul esențial de iasomie 5-6 picături în 2 linguri de ulei bază, ce se toarnă în apa caldă,
amestecând bine. Are un efect reconfortant, optimizant, foarte plăcut si eficient prin relaxarea pe
care o induce apa calda

În preparatele cosmetice, în special cele destinate tenului, nu depășiți concentrația de 0.02%.

 

Precauții:

Produsul poate fi utilizat doar pentru uz extern/aromaterapie.

Nu se recomandă utilizarea femeilor însărcinate sau care alăptează, nici copiilor sub 12 ani.
A se păstra in ambalajul original, la o temperatura sub 25°C, ferit de lumina soarelui.

 

Prezentare: flacon din sticlă brună de 10 ml, cu picurător.


