НАТУРАЛЬНА ЕФІРНА ОЛІЯ ЕВКАЛІПТА
Eucalypti
Евкаліптові дерева - одні з найвищих в світі, а ефірна олія, що
отримується з їхнього листя, є однією з найпопулярніших олій
в світі. Евкаліпт - вічнозелене дерево з сімейства миртових.
Сучасне застосування евкаліптового листя в медицині почалося в 19 столітті, проте
аборигенам Австралії давно вже були відомі корисні властивості евкаліпта, з його листя
вони робили примочки для якнайшвидшого загоєння ран.
Ефірну евкаліптову олію одержують перегонкою з водяною парою зі свіжого
листя і пагонів дерева.
У складі евкаліптової ефірної олії переважає евкаліптол, друга його назва цинеол. Ця речовина має сильну антибактеріальну дію, вона стимулює секрецію слизу і
полегшує відхаркування. Крім цинеолу, в евкаліптовій олії містяться сесквітерпени,
також мають антибактеріальні і протизапальні властивості. Ефірна евкаліптова олія
містить і монотерпени, що відрізняються протизапальною та спазмолітичною дією.
Евкаліпт широко застосовується в традиційній медицині. Евкаліптова олія є
незамінним помічником в лікуванні застуди та інфекцій верхніх дихальних шляхів і
бронхітів. Інгаляції з евкаліптом стимулюють рух війок епітелію бронхів, розріджують
слиз і полегшують відхаркування, знімають закладеність носа.
Евкаліптова ефірна олія може бути використано і при запаленнях порожнини
рота, горла і навіть при лікуванні герпесу.
Масаж з евкаліптовою олією ефективний при ревматичних болях.
Запах ефірної евкаліптової олії - це відмінний репелент, добре відлякує комах.
Ароматерапія з використанням евкаліптової олії значно покращує фізичне і психічне
самопочуття.
СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Інгаляції – 5-10 крапель евкаліптової олії додати в гарячу воду, дихати парами близько
10 хвилин;
Масаж- 5 крапель евкаліптової олії змішати з 10 мл базової олії (мигдальна, оливкова
або олія з виноградних кісточок);
Розчин для полоскання рота і горла – 5 крапель евкаліптової олії додати на склянку
теплої, кип'яченої води;
Ванна – 5-10 крапель олії змішати з ложкою меду і додати в ванну.
Ароматизація приміщення: додати в аромадифузор 3-5 крапель.
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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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