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Ulei esential de cuisoare a7 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.
Profil biochimic: eugenol, acetat de eugenil.
• ajută la menținerea sănătății tractului respirator și a confortului la nivelul gâtului;
• favorizează o digestie sănătoasă;
• prezintă proprietăți antioxidante;
• utilizat extern reduce disconfortul articular.

Arii de acțiune: Balonare | Diaree | Gât iritat | Paraziți intestinali | Prostată | Respirator | Urinar

    Descriere
    
Cuişoarele erau cunoscute încă de pe vremea faraonilor egipteni. Au fost adesea folosite de greci,
romani şi chinezi pentru împrospătarea respiraţiei.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 10 ml

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

    Ingrediente

Ulei esențial de cuișoare (Caryophylli floris aetheroleum) obţinut prin distilare cu aburi din bobocii
florali proveniți de la specia Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock et S.G. Harrison.

Profil biochimic: eugenol, acetat de eugenil.
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Uz intern

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

Copii 7-14 ani: 1-2 picături de 3 ori pe zi.

Adulți: 2-3 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 de peste 3 ani 

Inhalații: 

- pentru sănătatea aparatului respirator: puneți 2-3 picături de ulei esențial într-un vas cu apă
fierbinte; inspirați timp de 5-10 minute stând aplecat peste vas cu capul acoperit cu un prosop;

- pentru purificarea aerului: difuzați în încăpere cu ajutorul unui difuzor sau pulverizator 1-2 picături
de ulei esențial de cuișoare împreună cu câte 2 picături de ulei esențial de Eucalipt-R19, ulei
esențial de Pin-R21, sau ulei esențial de Rozmarin-A11 sau o combinație de uleiuri gata preparată
(Hapciu inhalant-R7);

Masaj:

Pentru a reduce disconfortul articular: amestecați 1 picătură de ulei esențial de cuișoare împreună
cu 2-3 picături de ulei esențial de tămâie sau pin în 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.

Soluţie otică:

1 picătură de ulei esențial de cuișoare + 2 picături de ulei esențial de tea tree se amestecă cu 10 ml
ulei gras (măsline, sâmburi de struguri, etc.). Se picură 5-8 picături din soluție (ușor 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:

Aplicați 1 picătură de ulei esențial pe un bețișor de urechi și tamponați gingiile pe zonele dureroase. 

Atenționări:

Nu se folosește nediluat.

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. În sarcină și alăptare se va utiliza doar la nevoie,
sub formă de inhalații în combinație cu alte uleiuri esențiale și nu mai mult de 3 zile.

Evitați supradozarea, abuzul și contactul cu ochii.

Asocieri recomandate:

Pentru menținerea sănătății tractului respirator, 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, Lămâie-R15, Scorțișoară-A32.


