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Link do produktu: https://amael.pl/peppermint-mieta-pieprzowa-5-ml-p-137.html

Peppermint+ / Mięta pieprzowa 5 ml
Cena

70,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu
Peppermint+ / Mięta Pieprzowa (Mentha piperita) czasami nazywana „zapachem lat sześćdziesiątych” ma piżmowy,
ziemisty, egzotyczny aromat. W kulturach wschodnich olejek ten jest powszechnie używany w całym domu, aby zapewnić
ogólne wsparcie dla zdrowia i pomóc uwolnić negatywne emocje. Jest także bardzo korzystny dla skóry, pomagając zmniejszyć
pomarszczony lub spierzchnięty wygląd. Paczula to ogólny tonik, który łagodzi sporadyczne mdłości. Może być stosowany w
kuchni, jako przyprawa lub dodatek do napojów.
Pozyskiwanie olejku: destylacja parowa liści i łodyg

Skład: Mentol (25-50%), Menton (12-44%), Menthofuran (0.5-5%), 1.8-Cyneol (Eukaliptol) (1-8%), Isomenthone (1-7%),
Neomenthol (1.5-7%), Pulegone (0.5-3%), Octan mentylu (1-18%)

Sfera emocjonalno-duchowa: oczyszczające i stymulujące pracę umysłu, wdychana bezpośrednio podczas wykonywania
zadań umysłowych wspomaga koncentrację, podnosi po wstrząsach psychicznych

Właściwości: przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwpasożytnicze, antybakteryjne, przeciwwirusowe,
przeciwgrzybiczne, stymulujące trawienie/prace woreczka żółciowego, przeciwbólowe, hamujące nadmierny apetyt

Wzmiankowany w literaturze: zmęczenie, szok, napięcie nerwowe, bóle głowy, menstruacyjne, otępienie, migreny
pochodzenia gastrycznego, problemy trawienne, nudności, otyłość, kurcze jelit, zgaga, zapalenie dróg żółciowych, schorzenia
wątroby i jelit, choroba lokomocyjna, nieżyt górnych dróg oddechowych, nosa, zatoki, nieregularny cykl menstruacji,
reumatyzm, artretyzm, bronchit, grypy, przeziębienia, problemy układu oddechowego, zapalenie płuc, gruźlica, infekcje
wirusowe - opryszczka zwykła, półpasiec, wirus brodawczaka ludzkiego, infekcje grzybiczne, Candida, problemy skórne , skóra
spierzchnięta, sucha , egzema, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, żylaki, potliwość, hamuje apetyt, odstrasza owady,
kleszcze chroniąc ludzi i zwierzęta, zewnętrznie wywołuje uczucie schłodzenia

Jak stosować:
rozcieńczyć 1 część olejku z 1 częścią oleju roślinnego V-6 (lub innego),
nakładać 2-4 krople miejscowo,
w miejsce centrów energetycznych (czakr) i/lub punktów Vita Flex,
wdychać bezpośrednio,
dyfuzować,
przyjmować jako suplement diety.
W celu usprawnienia koncentracji, pamięci, uważności umieścić 1-2 krople olejku pod językiem. 8. Wdychać 5-10 razy w ciągu
dnia dla zminimalizowania uczucia głodu (hamuje apetyt)
Podać bezpośrednio na zagnieżdżonego w skórze kleszcza lub tuż obok jedną kroplę – kleszcz powinien się wysunąć.
Ostrzeżenia: unikaj kontaktu z oczami, wrażliwą skórą, skórą z oparzeniami i skaleczeniami. Nie wskazane dla dzieci w wieku
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poniżej 18 miesięcy.

Olejki Plus posiadają europejską homologację użytku wewnętrznego jako suplement diety
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