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Ulei esential de cedru 10 ml TRIO
VERDE

Cedrul a fost folosit de Solomon pentru a construi
Templul din Ierusalim, iar uleiul derivat din lemn de
cedru a fost bine cunoscut de secole de egipteni si
indienii nativi pentru beneficiile sale cosmetice si
medicale. Uleiul esential emana un parfum lemnos si
dulce, motiv pentru care a fost adaugat in tamaie,
parfumuri sau produse pentru barbierit.
Cedrul este un simbol al maretiei in Sfanta
Scriptura, unde este mentionat de peste 70 de ori. A
fost considerat un arbore vindecator in antichitate,
iar lemnul sau a fost folosit pentru constructia
templelor si pentru proprietatile dezinfectante.

In prezent cedrul este considerat  o mare comoara, un semn al sanatatii, fortei, stabilitatii si
longevitatii, pentru numeroasele sale intrebuintari curative.
Printre beneficiile pentru piele ale acestui ulei misterios se numara si ameliorarea diverselor
afectiuni, prescum psoriasisul, eczemele sau acneea.
Are rolul de a calma iritatiile atunci cand este aplicat in proportie mica intr-o baza de ulei vegetal.
Daca aveti tenul gras, puteti adauga cateva picaturi in demachiant sau toner, pentru a echilibra
secretia de sebum. La fel se poate adauga in sampon sau balsam in cazul parului gras. Pe langa
efectul reglator, uleiul ajuta la stimularea circulatiei scalpului, favorizand cresterea parului.

BENEFICII ULEI ESENTIAL PUR DE CEDRU

are proprietati antiseboreice, fiind ideal pentru tenul gras, acneic sau pentru parul gras
antiseptic, previne infectarea ranilor cu germeni (este folosit in remediile naturale pentru rani)
tonic si astringent, poate fi folosit in demachiant sau toner
favorizeaza crestearea parului
calmeaza durerile de dinti
reduce iritatiile pielii
vindeca acneea
ajuta la calmarea tusei
imbunatateste concentrarea
reduce starile de agitatie
vindeca infectiile fungice
stimuleaza metabolismul

INGREDIENTE ULEI ESENTIAL PUR DE CEDRU
CEDARWOOD ATLAS OIL, LONGIFOLENE(0,5-1%)

MOD DE UTILIZARE ULEI ESENTIAL PUR DE CEDRU
Bai aromatice: 2-3 picaturi in cada de baie
Masaj: se dilueaza 2-3 picaturi in 100 ml baza de ulei vegetal
Alte utilizari: pentru parfumarea incaperilor, solutiilor de curatenie, servetelor, asternurilor: 1-5
picaturi in 100 ml vaporizator sau spray pe baza de apa

Precautii: poate provoca iritatii daca este folosit in concentratii foarte mari. Pentru uz intern
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consultati un medic specialist.


