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TEA TREE Olejek z drzewa herbacianego 7ml
 

Cena: 22,27 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Australia

Opakowanie 7 ml

Postać -

Producent/
Dystrybutor

THURSDAY PLANTATION LAB. PTY

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Tea Tree Oil 100% - terpinen-4-ol – powyżej 30% - cyneolu poniżej 5% Olejek z drzewa herbacianego od wieków używany był przez
mieszkańców Australii. Ma bardzo szerokie spektrum działania. Dobrze wnika w skórę przy czym nie powoduje uszkodzenia tkanki.
Posiada właściwości znieczulające i uśmierzające w przypadku ran, oparzeń i owrzodzeń. Skuteczny w przypadku łojotoku, łupieżu,
łuszczycy, trądziku, grzybic, paradontozy, infekcji jamy ustnej, itp. Przyspiesza gojenie opryszczki. Nadaje się do inhalacji przy katarze i
zapaleniu górnych dróg oddechowych.  Wskazania Stosować jako łagodny środek antyseptyczny na niewielkie skaleczenia, oparzenia,
otarcia, ukąszenia, stłuczenia, użądlenia oraz do inhalacji przy katarze i infekcjach dróg oddechowych. Olejek drzewa herbacianego
posiada właściwości odstraszające komary i kleszcze.  Dawkowanie Pryszcze, trądzik – przemywać trzy razy dziennie roztworem
zawierającym 7 ml olejku i 1/2 szklanki wody. Drobne oparzenia, rany i skaleczenia – spłukać oparzone lub zranione miejsce zimną
wodą, po czym posmarować olejkiem. Kaszel i katar – stosować inhalację wkraplając 2-3 krople olejku do gotującej się wody. Nacierać
klatę piersiową mieszaniną 5 kropli olejku i łyżeczki wody. Do lampki aromatycznej nalać 15-20 kropli olejku, zapalić i pozostawić. Bóle
gardła – roztworem olejku 5-10 kropli na szklankę wody płukać gardło rano i wieczorem. Ukąszenia owadów – miejsce ukąszenia należy
smarować olejkiem aż do ustąpienia obrzęku lub świądu. Kleszcze – należy posmarować miejsce, gdzie wniknął kleszcz olejkiem,
odczekać kilka minut, a następnie usunąć go ostrożnie ze skóry. Stany zapalne dziąseł – chore miejsce posmarować olejkiem. Można
również płukać jamę ustną roztworem olejku 5-10 kropli na 0,5 szklanki wody. Opryszczka wargowa – posmarować bezpośrednio
olejkiem. Powtórzyć 2-3 krotnie w ciągu dnia. Grzybica stóp i paznokci – dokładnie umyć, wymoczyć i wysuszyć stopy. 2-3 razy dziennie
wcierać olejek bezpośrednio w skórę objętą zmianami grzybiczymi. Infekcja paznokci – posmarować paznokcie olejkiem, po czym
wcierać go przez kilka sekund 2 razy dziennie. Pranie pieluszek – dodać jedną nakrętkę do pralki do płukania (na 5 l wody)  
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