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Ulei esential champaca 5 ml
LUXURIOUS

Notele florale ajută la calmarea minții și la
îmbunătățirea stării de spirit. Diminuează stările de
panică, de stres, care pot duce la riduri sau în cazuri
extreme, la crăpături la nivelul pielii sau afecțiuni
complexe.

Pentru uz cosmetic, utilizarea absolutului de Champaca în diferitele aplicații dezvoltă un efect
puternic anti-aging & anti-rid care tonifică și menține pielea fermă, fiind cunoscut pentru
proprietățile sale care sfidează îmbătrânirea.

Florile de Champaca au fost și încă sunt folosite în mod obișnuit pentru a face un „attar” - privit ca
un parfum sfânt.

 

Mirosul său extrem de intrigant și încântător îl face un parfum natural excelent de adăugat în
compoziția produselor home-made (săpunurilor, loțiuni, bombelor de baie, parfumurilor naturale).
În aromoterapie, parfumul Champaca Absolute este bine cunoscut pentru capacitățile sale calmante
și calmante. Parfumul său frumos produce o atmosferă cerească care calmează, relaxează și
relaxează simțurile după o zi stresantă.

 

Proprietati:

Datorită proprietăților sale antioxidante, Champaca stimulează producția de colagen și protejează
pielea de deteriorarea mediului și de îmbătrânirea rapidă, deține de asemenea, proprietăți
antiinflamatorii, de revigorare, hidratare și regenerare a pielii.

 

Ingrediente:

Absolut de Champaca (Michelia alba, integral) 5 ml.

 

Mod de utilizare:

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

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

Baie - 3-4 picături în 2 linguri de ulei bază, ce se toarnă în apa caldă, amestecând bine. Are un efect
reconfortant, optimizant, foarte placut si eficient prin relaxarea pe care o induce apa calda si prin
faptul ca porii se dilata, permițând uleiului sa patrunda prin tegumente.

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

 

Precauții:

Produsul poate fi utilizat doar pentru uz extern/aromaterapie.

 

Prezentare: flacon din sticlă brună de 5 ml, cu picurător.


