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Ulei esential de tea tree 100% pur
definit botanic si biochimic 10 ml
FARES

 Beneficii

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

100% Natural. Obţinut prin distilare cu aburi.

100% Verificat. Definit biochimic și botanic. Constă în cunoașterea exactă a speciei plantei
aromatice din care se obține uleiul esential și determinarea precisă, prin analize cromatografice, a
constituenților biochimici cu desemnarea componentului majoritar.

Profil biochimic: terpinen-4-ol, γ-terpinen.

    imunostimulent;
    antioxidant;
    sprijină sănătatea și mobilitatea articulațiilor;
    utilizat extern protejează față probleme respiratorii. Totodată, ajută la menținerea pielii
sănătoase, curate, fără iritații.

Arii de acțiune: Gât iritat Paraziți intestinali  Piele  Prostată  Respirator  Urinar

    Descriere

Tea Tree este un arbore nativ din Australia. Deși poartă același nume, este complet diferit de planta
de ceai Camellia sinenis, din ale cărei frunze se obține ceaiul verde și ceaiul negru.

Aborigenii australieni folosesc de sute de ani frunzele de tea tree pentru diferite probleme ale pielii.
El a fost adus în Europa în jurul anului 1927, când proprietăţile sale au fost rapid recunoscute, fiind
inclus în trusa militară de prim-ajutor pentru soldați, în al Doilea Război Mondial.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 10 ml

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant
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    Ingrediente:Ulei esențial de tea tree (Melaleucae aetheroleum) obţinut prin distilare cu aburi din
frunzele speciei Melaleuca alternifolia L.

Profil biochimic: terpinen-4-ol, γ-terpinen.

    Mod Administrare

Uz intern

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

Copii 7-14 ani: 2-3 picături de 3 ori pe zi.

Adulți: 4-5 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 sau la nevoie. Se poate repeta după o pauză de 2 săptămâni.

Uz extern, Adulți și copii peste 3 luni

Inhalații:

- pentru sănătatea aparatului respirator: puneți 3-4 picături de ulei esențial într-un vas cu apă
fierbinte și inspirați timp de 5-10 minute stând aplecat peste vas cu capul acoperit cu un prosop;

- inhalați direct din sticluță sau aplicați 1-2 picături pe un șervețel sau dischetă de bumbac și
inhalați.

- pentru purificarea aerului: difuzați în încăpere 2-3 picături de ulei cu ajutorul unui difuzor sau
pulverizator;

Masaj:

Amestecați 3-4 picături de ulei esențial cu 10 ml ulei gras (măsline, sâmburi de struguri, etc.) și
masați 5-7 minute. După masaj, uleiul nu trebuie îndepărtat prin spălare timp de 6-8 ore.

Baie:

Pentru sănătatea aparatului respirator adăugați 3-4 picături de ulei esențial în apa de baie.

Soluţie otică:

5 picături de ulei esenţial se amestecă cu 10 ml ulei gras (măsline, sâmburi de struguri, etc.). Se
picură 5-8 picături din soluţie (uşor încălzită pe baie de aburi) în ureche, apoi se pune un tampon de
vată. Procedeul se repetă de 1-2 ori pe zi timp de 5-10 zile.

Igiena gurii:

3-4 picături de ulei esențial se adăugă în 30 ml apă călduță, amestecați foarte bine și clătiți imediat
gura.

Aplicare locală:

Înțepături de insecte, iritații ale pielii: aplicați 1-2 picături de ulei esențial pe zonele afectate.



Mătreață: adăugați 2-3 picături de ulei esențial în șampon, masați ușor pielea capului 2-3 minute.
Folosiți de 2 ori pe săptămână, timp de 1 lună. 

Atenționări:

În uz intern, nu se recomandă în caz de ulcer gastro-duodenal, gastrită, femeilor însărcinate și
mamelor care alăptează, copiilor sub 3 ani și în caz de hipersensibilitate la oricare dintre
ingredientele produsului.

În uz extern, se poate folosi la sugari de peste 3 luni. Nu se va utiliza în primul trimestru de sarcină,
pe durata alăptării se poate folosi extern.

Evitați supradozarea, abuzul și contactul cu ochii.

Asocieri recomandate:Puteți face inhalații cu acest ulei combinat cu unul sau mai multe dintre
următoarele uleiuri esențiale: Oregano-R53, Cimbru-A6 , Pin-R21, Rozmarin-A11, Eucalipt-R19,
Mentă-R20, Lămâie-R15, Scorțișoară-A32.

 


