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OLEJEK Z DRZEWA
HERBACIANEGO (100%) 8ML
Cena

23,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Eco World

Opis produktu
Olejek z drzewa herbacianego Tea Tree Oil - 8 ml (100%)

Oryginalny olejek herbaciany Eco World Tea Tree Oil to produkt o silnym działaniu antyseptycznym (przeciwzapalnym),
który jest nawet 5-krotnie bardziej skuteczny niż penicylina. Ten preparat jest znany już od wieków jako znakomity środek na
obrażenia. Unikalne właściwości sprawiają, że olejek z drzewa herbacianego przyspiesza proces gojenia ran, łagodzi obrażenia
skórne, a ponadto kojąco działa w przypadku podrażnień skóry oraz schorzeń, np. łuszczycy, egzemy czy łupieżu, zapaleń
jamy ustnej czy problemów menstruacyjnych.
Olejek herbaciany działa również kojąco i odkażająco w przypadku ukąszeń owadów, muszek, komarów i kleszczy, łagodząc
ból i swędzenie. Jego specyficzny zapach skutecznie odstrasza wszelkie insekty w tym komary i kleszcze. Wystarczy
rozsmarować kilka kropli olejku na skórze aby skutecznie zabezpieczyć się przed ukąszeniami.

Olejek ma również swoje zastosowanie w leczeniu układu oddechowego, wspomaga walkę w bólem gardła, zapaleniem zatok,
kaszlem i katarem. Kojące właściwości sprawiają, że olejek z drzewa herbacianego stosowany jest nie tylko na dolegliwości
fizyczne, ale także korzystnie wpływa na stan ducha. Specyfik zdobywa coraz większą popularność w aromaterapii, łagodząc
stres, poprawiając sampoczucie i niwelując zmęczenie.

Właściwości i zastosowania olejku herbacianego

Sklep EcoWorld24 oferuje 100% roztwór olejku herbacianego Tea Tree Oil w niskiej cenie. Prezentujemy kilka praktycznych
zastosowań, w których olejek herbaciany okaże się niezastąpiony:

Zlikwiduj ból gardła
Dodaj 5-10 kropli czystego olejku do szklanki wody, a następnie przepłucz gardło rano i wieczorem.
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Pozbądź się bólu ucha
Zamoczony w olejku wacik włóż do ucha i wymieniaj 3-5 razy dziennie.

Stosuj olejek z drzewa herbacianego na drobne oparzenia
Wystarczy spłukać oparzone miejsce zimną wodą, a następnie posmarować delikatnie olejkiem.

Zapomnij o uporczywym kaszlu
Należy wlać do lampki aromatycznej około 15-20 kropel olejku i zostawić ją zapaloną w sypialni na całą noc.

Niezastąpiony specyfik na katar i zapalenie zatok
Dodaj do gorącej wody około 15 kropel olejku i głęboko wdychaj opary. Zabieg można wykonać również przy użyciu
nasączonej chusteczki.

Pozbądź się kleszczy z pomocą olejku herbacianego
Na miejsce ukąszenia nanieś kilka kropel olejku, odczekaj kilka minut, a następnie ostrożnie usuń kleszcza.

Inne zastosowania olejku z drzewa herbacianego:

usuwanie łupieżu - podczas mycia włosów dodaj olejek herbaciany do szamponu, wystarczy 2-5 kropli,
łagodzenie ukąszeń owadów – miejsce ukąszenia nasmaruj czystym olejkiem, aż do złagodzenia świądu,
grzybice stóp i paznokci – wcieraj olejek herbaciany kilka razy dziennie bezpośrednio na skórę lub paznokcie objęte
schorzeniem
trądzik – nalej olejek z drzewa herbacianego na zmoczony letnia wodą wacik i przemywaj chore miejsce, a małe
wypryski przemywaj czystym olejkiem,
opryszczka - posmaruj ranę 3-4 razy dziennie czystym preparatem,
pękanie skóry na stopach, pocenie się stóp – dodaj do wody około 30 kropli olejku, a następnie zanurz nogi,
rany i skaleczeń – przemyj dokładnie ranę, a następnie smaruj czystym olejkiem kilka razy dziennie,
stany zapalne jamy ustnej i dziąseł – płucz jamę ustną roztworem z letniej wody i 5-10 kroplami olejku (1/2 szklanki)

Czystego olejku herbacianego nie należy stosować do oczu.
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