НАТУРАЛЬНА ЕФІРНА ОЛІЯ АПЕЛЬСИНА
Citrus Aurantium Dulcis
Ефірна апельсинова олія є одним з найпопулярніших ефірних
олій в світі. Використовують його в ароматерапії, кулінарії,
медицині і в косметичних цілях. Недорога ціна апельсинової олії
обумовлена тим, що її фактично виробляють з відходів, що залишилися від
виробництва апельсинового соку.
Олія солодкого апельсина являє собою рідину жовто-помаранчевого кольору,
має солодкуватий фруктовий запах, який сприяє підняттю настрою і приємного відчуття
свіжості й тепла.
Ефірна апельсинова олія має дуже корисні властивості, в тому числі,
антиоксидантну, заспокійливу, протизапальну, антисептичну.
Один з важливих компонентів олії - d-лімонен, сполука, що належить до
монотерпенів, крім

антибактеріальних, антиоксидантних властивостей, гальмує

активність ензиму еластази, тим самим запобігає деградації еластину, білка, що
відповідає з колагеном за пружність та еластичність шкіри. D-лімонен покращує також
всмоктування коензиму Q10. Особливо рекомендована апельсинова олія для догляду
за проблемною, тьмяною та жирною шкірою, ефективна й при боротьбі із целюлітом.
Інгаляції, ванни, ароматизація приміщення з ефірною апельсиновою олією
діють заспокійливо, допомагають зняти тривожність, напруженість і дратівливість,
заснути при безсонні. Масажі з олією знімають напругу і м'язові спазми.
Олія

солодкого

апельсина

має

фотосенсибілізуючу

властивість,

тому

рекомендується не піддаватися впливу сонця відразу після проведених процедур з
олією.
Апельсинова олія добре поєднується з ефірними коричним, сандаловим,
гвоздичним, імбирним оліями, при змішуванні посилюються властивості всіх олій
суміші.
СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Масаж – 5 крапель олії змішати з базовою олією (виноградних кісточок, абрикосових
кісточок).
Ванна – 5 крапель змішати з 2-ма ложками емульгатора (мед, молоко, молочна
сироватка), вилити в теплу ванну.
Натирання при суглобових і м'язових болях - 7-8 крапель на 10 грам основи.
Маска з апельсиновою олією – в столову ложку сиру (або кефіру) додати 1-2 краплі
апельсинової олії та нанести на обличчя на 10 хвилин.
Ароматизація приміщення – додати в аромадифузор 3-5 крапель на 15 м2.
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VIVASCENT - 100% НАТУРАЛЬНІ ЕФІРНІ ОЛІЇ
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ:


ЗАСТОСУВАННЯ: Тільки для зовнішнього застосування. Не наносьте нерозбавлену ефірну
олію на шкіру та слизові оболонки. Слід розбавляти ефірну олію основою (базовими оліями).
Утримайтеся від керування автомобілем чи роботи з механізмами протягом декількох годин
після застосування олій, що мають розслаблюючу та снотворну дію. Будьте обережні та
використовуйте олії у добре провітрюваному приміщенні.



ТЕСТ НА АЛЕРГІЮ: Перед застосуванням будь-якої олії необхідно провести тест на алергію:
нанесіть краплю олії (після розбавлення олією-основою) на зап’ястя, накрийте тканиною та
перевірте через добу. У випадку появи подразнення, почервоніння – промийте холодною
водою; відмовтеся від використання даної олії чи зменште рівень концентрації.



ФОТОТОКСИЧНІСТЬ: Деякі олії є фототоксичними (у першу чергу цитрусові), їх не можна
використовувати на шкірі за 2 години до виходу на сонце.



ПРОТИПОКАЗАННЯ: Підвищена чутливість. Індивідуальна непереносимість. Дитячий вік.
Застосування ефірних олій під час вагітності та при захворюваннях серцево-судинної системи
можливо тільки під наглядом спеціалістів. Деякі ефірні олії в такому випадку протипоказані.



Необхідно дотримуватись рекомендацій спеціаліста з ароматерапії чи Вашого лікаря.
Інформація надається виключно з ознайомлювальною метою та не може бути гарантією
позитивного ефекту використання ефірних олій.




ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте щільно закритими у темному, прохолодному (від -5° С до +15° С)
місці. Бережіть від вогню, дітей та тварин.
Натуральна ефірна олія розфасована в пляшечку з темно-коричневого скла з дозатором, по
10 мл та упакована у фірмовий тубус ViVaScent®.



Постачальник: Німеччина.



Країна походження сировини: Інформація вказана на флаконі.

Компанія ViVaScent® реалізує органічні (екологічно чисті) рослинні олії, що
відповідають європейським стандартам якості та безпеки.
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