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Ulei esential de lavanda 10 ml
ADAMS SUPPLEMENTS

Uleiul de lavanda are un parfum calmant, ceea ce-l
face un tonic excelent pentru nervi. Este
recomandat  in tratarea migrenei, durerilor de cap,
anxietate, tensiune nervoasa, insomnie si stres
emotional.

Folosita din cele mai vechi timpuri datorita proprietatilor sale tamaduitoare, planta de lavanda
reprezinta una dintre cele mai utilizate plante in tratamentele naturiste.

Uleiul de lavanda este recomandat in inducerea somnului si, prin urmare, este adesea recomandat
pentru insomnie. Un masaj cu ulei de lavanda calmeaza durerile articulare.

Uleiul de lavanda are proprietati antiinflamatoare, antiseptice si antifungice si este ideal pentru
tratarea diferitelor afectiuni ale pielii: acneea, ridurile, psoriazisul si alte inflamatii.

este un tonic muscular
restabileste echilibrul hormonal
are proprietati afrodisiace
este un dezinfectant
tine departe insectele
trateaza intepaturile de insecte

Uleiul de lavanda este excelent pentru ingrijirea parului gras! Indeparteaza excesul de sebum si
matreata, regleaza circulatia de sange a scalpului, opreste caderea parului si ajuta la crestere.

Modul de intrebuintare in aromaterapie:
• Inhalatiile sunt foarte potrivite pentru tratarea problemelor respiratorii, a racelilor, gripei si
pentru pregatirea tenului in vederea unui tratament cosmetic. Pentru aceasta, se toarna intr-un vas
1 l de apa clocotita si se adauga 3-4 picaturi de ulei. Vaporii degajati se inspira stand aplecat peste
vas, cu capul acoperit cu un prosop mare.
• Masajul este una dintre cele mai populare metode de utilizare a uleiurilor esentiale. Pentru o
sedinta de masaj se adauga 4-6 picaturi de ulei esential in aproximativ 10 ml ulei de masaj.
• Baia este o cale foarte placuta si totodata eficienta de a folosi uleiurile prin relaxarea care o induce
apa calda si prin faptul ca porii se dilata, pemitand uleiului sa patrunda prin tegumente. Uleiurile se
adauga inainte de a incepe baia si nu mai devreme, deoarece datorita caldurii ele se evaporeaza
foarte usor. Astfel, pentru o baie se pun 4-6 picaturi de ulei esential (sau 4-6 picaturi de amestec) in
2-3 linguri de lapte nedegresat sau 2 linguri de ulei de baza, apoi se toarna in cada si se amesteca
bine. Baia va dura 10-20 minute.
• O compresa fierbinte este un mod eficient de a trata diverse probleme ale pielii.Cantitatea de ulei
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depinde de suprafata pielii pe care aplicati compresia: 2 picaturi pentru suprafete mici, 6-8 picaturi
pentru suprafete mari.
• Candela (lampa) odorizanta se foloseste pentru a aromatiza camera, pentru a genera o stare de
spirit pozitiva, tonica, sau dimpotriva de relaxare, sau pur si simplu pentru a crea o atmosfera
speciala. Pentru aceasta, se pune apa calduta in farfuria candelei, se adauga 3-5 picaturi de ulei si se
aprinde lumanarea.

A se folosi pentru uz extern.


