НАТУРАЛЬНА ЕФІРНА ОЛІЯ МАНДАРИНА
Mandarinai
Ефірну олію мандарина отримують методом холодного віджиму
зі шкірки мандаринів. Виробляють її в країнах, де мандарини
вирощуються в промислових масштабах, переважно в Італії,
Бразилії, Іспанії.
Олія має антисептичні, протизапальні, тонізуючі і дезінфікуючі властивості.
Область застосування досить широка. Інгаляції з нею застосовують при простудних
захворюваннях, при інфекціях верхніх дихальних шляхів і бронхіті, олія ефективно
знімає запалення і пом'якшує кашель. Має протизапальну і антисептичну дію і при
захворюваннях ротової порожнини і горла, регулярні полоскання з ним усунуть
кровоточивість і запалення ясен і позбавлять від болю в горлі.
У косметології олію мандарина застосовують в засобах для догляду за зрілою,
втомленою шкірою. Олія повертає шкірі еластичність і пружність, надає їй свіжого
вигляду, вирівнює колір обличчя і розгладжує дрібні зморшки. Слід, однак, пам'ятати,
що олія мандарина належить до фоточутливих.
Протизапальна і в'яжуча властивість олії мандарина стане в нагоді при догляді
за жирною шкірою обличчя, схильної до вугрового висипу. Використовуючи при
масажі або у складі лосьйону для тіла, олія допоможе запобігти появі розтяжок в
період вагітності або дієти. Відома олія мандарина і своїми антицелюлітними
властивостями, втім, як і інші цитрусові олії.
Натуральна ефірна олія мандарина має заспокійливу дію, знімає нервову
напругу і дратівливість, рекомендується використовувати її при безсонні, депресії і
стресі. Додана в аромадифузор або освіжувач повітря, олія не тільки наповнить
приміщення приємним цитрусовим ароматом, але й продезінфікує його, що особливо
актуально в сезон вірусних захворювань.
СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Інгаляції – в посуд з гарячою водою додати 2-3 краплі олії. Дихати парами протягом 10
хвилин.
Масаж – 4-5 крапель змішати з 1 столовою ложкою базової олії (мигдальна, зародків
пшениці, жожоба).
Ароматерапевтична ванна – 3-6 крапель олії змішати з 1 столовою ложкою
емульгатора (мед, молоко), отриману суміш додати в ванну з теплою водою. Тривалість
процедури - 10-15 хвилин.
Збагачення косметичних засобів – 2-3 краплі олії змішати з 10-15 мл косметичного
засобу (шампунь, крем, бальзам, лосьйон для тіла).
Ароматизація приміщення: додати в аромадифузор 3-5 крапель олії.
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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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