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Ulei esential de tamaie r54 100%
pur definit botanic si biochimic 10
ml FARES

 Beneficii

100% Pur. Nu este amestecat cu alte uleiuri esențiale sau componente sintetice și nici cu uleiuri
vegetale grase sau cu uleiuri minerale. Fără solvenți chimici.

100% Natural. Obținut prin distilare cu aburi din rezina tulpinii de Boswellia serrata Roxburgh.

100% Verificat. Definit biochimic și botanic prin analize cromatografice.

Profil biochimic: α-tuien, sabinen.

    susţine sănătatea plămânilor;
    protejează tractul digestiv;
    susţine flexibilitatea articulaţiilor și ajută la menţinerea confortului acestora;
    ajută la menţinerea unor nivele sănătoase de colesterol în sânge;
    susţine funcţia mentală;
    susţine o menstruaţie normală.

    Descriere
 

Tămâia a fost utilizată din Antichitate de către egipteni, greci și romani. În creștinism este
binecunoscută, fiind integrată în ritualul religios.

Arborii din genul Boswellia se găsesc în Africa de Est, sudul Peninsulei Arabe şi India.

Specia Boswellia serrata Roxburgh crește în regiuni din India și Pakistan.

Din trunchiul arborilor se colectează rășina. Din ea se extrage apoi uleiul esențial de Tămâie,
cunoscut în lume sub numele de Olibanum sau Frankincense.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 10 ml

Condiții de păstrare: La temperatura mediului ambiant, ferit de acţiunea direct a razelor solare.
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    Ingrediente
   

Ulei esențial de tămâie (Boswelliae aetheroleum), obţinut prin distilare cu aburi din rezina tulpinii de
Boswellia serrata Roxburgh.

Profil biochimic: α-tuien, sabinen.

    Mod Administrare

Uz intern:

Copii 3-6 ani: 1-2 picături de 3 ori pe zi.

Copii 7-14 ani: 3-4 picături de 3 ori pe zi.

Adulți: 5-7 picături de 3 ori pe zi.

Cantitatea de ulei recomandată se amestecă cu o linguriță de miere sau sirop.

Se folosește timp de 7-14 zile. Se poate repeta după o pauză de 2 săptămâni.

Uz extern:

Inhalații:

3-4 picături de ulei esențial:

- se pun într-un vas cu apă fierbinte și se inspiră timp de 5-10 minute stând aplecat peste vas cu
capul acoperit cu un prosop;

- se difuzează în încăpere cu ajutorul unui difuzor sau pulverizator;

- se aplică pe un șervețel sau dischetă de bumbac.

Masaj:

1-2 picături de ulei esențial se amestecă cu 10 ml ulei gras (măsline, sâmburi de struguri, etc.). După
masaj uleiul nu trebuie îndepărtat prin spălare timp de 6-8 ore.

Baie:

3-4 picături de ulei esențial se pun în apa de baie.

 Atenţionări:

Nu se folosește nediluat.

Nu se recomandă, în uz intern, femeilor însărcinate și mamelor care alăptează, copiilor sub 3 ani și
în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Evitati supradozarea, abuzul și contactul cu ochii.

Asocieri recomandate:

Pentru relaxare, în uz extern, se poate combina cu uleiul esențial de Lavandă-A10 și Bergamot-N159.


