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Ulei esential de rozmarin 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. Obținut prin distilare cu aburi.

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

Chemotipat în: 1,8-cineol.

    ușurează digestia;
    hepatoprotector și detoxifiant hepatic;
    susține imunitatea;
    antioxidant;
    revigorează organismul, ajutându-te să te simți mai energic.
    utilizat extern îmbunătățește concentrarea în perioadele de stres și de examene;
    difuzat în încăpere contribuie la ușurarea respirației;
    aplicat prin masaj stimulează circulația sângelui la nivelul picioarelor.

Arii de acțiune: Balonare | Circulație cerebrală și memorie | Digestie optimă | Nas înfundat |
Respirator

    Descriere

Rozmarinul este un arbust care creşte în toată Europa, dar s-a adaptat mai bine zonelor litoralului
mediteranean. Aceasta se vede şi în numele său care provine din două cuvinte latine: ros+marinus
care înseamnă roua mării. Practica arderii de crenguţe de rozmarin pentru purificarea aerului în
spitalele din Franţa s-a menţinut până în secolul XX.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 10 ml

http://www.remediu.ro


Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant

    Ingrediente

Ulei esențial de rozmarin (Rosmarini aetheroleum), obţinut prin distilare cu aburi din ramurile cu
frunze ale speciei Rosmarinus offcinalis L.

Chemotipat în 1,8-cineol.

    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 ani 

Inhalații:

Pentru concentrare, revigorare generală și pentru ușurarea respirației:

- 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;

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

- inhalați direct din sticluță sau puneți 2 picături de ulei în palme, frecați ușor palmele și inhalați
timp de 1 minut.

Masaj: 

Pentru stimularea circulației sângelui la nivelul picioarelor: amestecați 3-4 picături de ulei esențial
cu 10 ml ulei gras (măsline, sâmburi de struguri, etc.) și masați picioarele de jos în sus. După masaj,
uleiul nu trebuie îndepărtat prin spălare timp de 6-8 ore.

Baie:

În caz de oboseală, tensiune nervoasă adăugați 3-4 picături de ulei esențial în apa de baie.

Aplicare locală: 

Pentru concentrare: aplicați 2 picături de ulei esențial pe frunte și tâmple.

Pentru ușurarea respirației: aplicați 2-3 picături de ulei esențial pe piept, masați ușor.
În caz de indigestie, balonare: masați abdomenul cu 5-6 picături de ulei, de 3 ori pe zi.

Îngrijirea părului: 

Masați pielea capului, după spălare, cu 5-6 picături de ulei esențial sau adăugați 4-5 picături de ulei



în șampon la fiecare spălare, timp de 1 lună.

Atenționări:

Nu se folosește nediluat pe suprafețe mari ale corpului.

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 nu se recomandă copiilor sub 3 ani. Nu se va aplica pe față la copii sub 10 ani. Nu se va
utiliza în primul trimestru de sarcină.  Din al doilea trimestrul de sarcină și pe durata alăptării se va
utiliza doar la nevoie, sub formă de inhalații și nu mai mult de 5 zile.

Evitati supradozarea, abuzul și contactul cu ochii.

Asocieri recomandate:

Pentru ușurarea respirației puteți face inhalații cu acest ulei combinat cu unul sau mai multe dintre
următoarele uleiuri esențiale: Oregano-R53, Cimbru-A6 , Pin-R21, Cuișoare-A7, Eucalipt-R19,
Lămâie-R15, Scorțișoară-A32.


