НАТУРАЛЬНА ЕФІРНА ОЛІЯ САНТАЛУ
Santalum album
Санталова олія (лат. Santalum album - свята олія) є однією
з найцінніших ефірних олій - її широко використовують в
косметології, в народній медицині, крім того, олію споконвіку вважають сильним
афродизіаком. Сесквітерпени, борнеол і куркуміни, що входять до складу, зумовлюють
протизапальні та антисептичні властивості олії.
Має глибокий, чуттєвий, бальзамічний аромат, жовтого кольору або темнокоричневе, густої консистенції.
Натуральна ефірна олія позитивно впливає на емоційно-психічний стан
людини, вона допомагає позбутися від тривожності, нервової напруги, завдяки своїм
заспокійливим властивостям входить до складу багатьох седативних препаратів. В
ефірній олії санталу висока концентрація сесквітерпенів - хімічної сполуки, яка
стимулює шишковидну залозу в головному мозку (епіфіз) - виробляє мелатонін, який
відповідає за регулювання циклу сну, є потужним антиоксидантом, зміцнює імунну
систему. Крім того, санталова олія регулює функціонування ендокринної системи і
позитивно впливає на психіку в період менопаузи.
Крім заспокійливих властивостей, санталова олія має також протизапальні і
антисептичні властивості. Олія, що застосовується в інгаляціях при запаленнях
дихальних шляхів, має відхаркувальну дію. Санталова олія має також стимулюючу дію
на імунну систему.
Зовнішньо олію можна застосовувати для лікування вугрового висипу, екземи,
шкірних грибкових захворювань. Додана в шампунь, вона ефективно усуває лупу і
себорею. Санталова олія в складі кремів або косметичних олій (жожоба або авокадо)
зменшує зморшки, розгладжує, а також зволожує суху шкіру.
Масаж з олією санталу полегшує м'язові і невралгічні болі.
Санталова ефірна олія добре поєднується з такими як кедр, пачулі, іланг-іланг, лаванда
та іншими.
СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Інгаляція: додати 3-5 крапель олії в гарячу воду, дихати парами 10-15 хвилин.
Ванна: розвести 5-10 крапель олії в 1 столовій ложці меду або молока і додати в теплу
воду.
Масаж: 5-10 крапель ефірної санталової олії змішати з 1 столовою ложкою косметичної
олії (оливкове, виноградних кісточок).
Профілактика лупи: на 15 мл шампуню додати 5 крапель олії.
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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