CY P RYS Z N U TĄ JAŁOWCA
Więcej informacji
Metoda pozyskiwania: destylacja z przegrzaną parą wodną z igieł i gałązek
cyprysowych i jagód jałowca, zgodnie z normą ISO 9235;
Kraj pochodzenia: olejek eteryczny cyprysowy – Francja, olejek eteryczny
jałowcowy z jagód – Chorwacja;
Opis zapachu – leśny, balsamiczny, świeży; rodzina zapachów: leśno-balsamiczna;
Nuta: środkowa i dolna;
Konsystencja i kolor: jasnożółta lub zielonkawa ciecz;
Literatura i badania – www.decodo.me;
Przechowywanie: należy go przechowywać w ciemnym chłodnym miejscu;
Czas przechowywania: 12 miesięcy od chwili otwarcia.

Bezpieczeństwo


Łatwopalne ciecz i opary.

 ziała drażniąco na skórę. Działa
D
drażniąco na oczy. Może powodować
reakcję alergiczną skóry.

 oże być szkodliwy w przypadku
M
połknięcia. Połknięcie i dostanie się
przez drogi oddechowe może grozić
śmiercią.
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Wyłącznie do użytku zewnetrznego
Nie stosować w stanie nierozcieńczonym na skórę
Unikaj kontaktu z wrażliwymi obszarami, takimi jak oczy.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Nie używaj olejków eterycznych u dzieci poniżej 3 lat.
Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem olejków eterycznych w czasie ciąży.
Naturalnie występujące alergeny**: Limonen i Linalool.

Ostrzeżenia
Ze względu na oddziaływanie na psychikę u dzieci poniżej 5 roku życia nie należy
stosować olejku jałowcowego. Ze względu na gospodarkę hormonalną, w okresie
ciąży nie należy stosować olejków eterycznych: cyprysowego, i jałowcowego.
* naturalny składnik olejku eterycznego uwzględniony w wykazie INCI zgodnie z 7 poprawką do Dyrektywny
Kosmetycznej UE.
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INCI: Cypressus Sempervirens Oil,
Juniperus Communis Fruit Oil
Kompozycja olejków eterycznych
cyprysowego i jałowcowego DECODO
to doskonale sharmonizowane zapachy
leśne. U starożytnych Rzymian i Greków
układano w domach gałązki cyprysu ze
względu na ich zapach oraz właściwości
uspokajające i dezynfekujące. W XVII
i XVIII wieku medycyna ludowa w Europie
zalecała skrapianie ubrań i pościeli, aby
złagodzić uporczywy kaszel. Współczesna
aromaterapia potwierdziła działanie
rozkurczające, znamy przypadki wspierania
pacjentów z atakami astmy. Cyprys należy
do rodziny najstarszych roślin na naszej
planecie. Z kolei gałązki jałowca były
używane w tych samych celach w Europie
Środkowej, Północnej i w Azji (Syberia).
Olejek eteryczny cyprysowy ma wiele cennych właściwości, a wyróżniany jest jako
korzystnie działający na system krążenia oraz gospodarkę wodno-tłuszczową.
Należy do ulubionych olejków podologów, szczególnie w przypadku opuchniętych
nóg i problemów z krążeniem.
Leśne olejki eteryczne używane są do wzmocnienia koncentracji przy wytężonym
wysiłku intelektualnym. Cenione za swoje właściwości harmonizujące nastrój także
podczas menopauzy.
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Mają dobroczynne działanie dla układu oddechowego – dezynfekują, łagodzą kaszel
i astmę, udrażniają drogi oddechowe. Wzmacniają układ immunologiczny.

CIAŁO

PSYCHIKA

żylaki, zaburzenia krążenia krwi,
pękanie naczyń, drętwienie kończyn,
skurcze mięśni, astma, reumatyzm, bóle
menstruacyjne,

stres, rozdrażnienie, napięcia nerwowe,
bezsenność
stany lękowe

www.decodo.me

9

