M ANDA RYN K A Z N U TĄ BA Z Y L I I
Więcej informacji
Metoda pozyskiwania: olejek eteryczny mandarynkowy – tłoczenie na zimno ze
skórek owoców, olejek eteryczny bazyliowy destylacja z para wodną kwitnącego
ziela, zgodnie z normą ISO 9235;
Kraj pochodzenia: olejek eteryczny mandarynkowy – Hiszpania, olejek eteryczny
bazyliowy – Bułgaria;
Opis zapachu – słodko-gorzki, świeży, owocowy z nutą ziołową;
Rodzina zapachów: cytrusowo-ziołowa;
Nuta: górna i środkowa;
Konsystencja i kolor: ciemnopomarańczowa ciecz;
Literatura i badania – www.decodo.me;
Przechowywanie: olejek bardzo łatwo się utlenia, należy go przechowywać
w ciemnym chłodnym miejscu, najlepiej lodówce. Utleniony, źle przechowywany
olejek mandarynkowy może wywołać reakcje uczuleniowe w przypadku użycia go
z olejem bazowym do masażu;
Czas przechowywania: 12 miesięcy od chwili otwarcia.

Bezpieczeństwo

•
•
•
•
•
•
•

Łatwopalne ciecz i opary.

 ziała toksycznie na organizmy wodne,
D
powodując długotrwałe skutki.

 oże być szkodliwy w przypadku połknięcia.
M

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe
może grozić śmiercią.

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

Wyłącznie do użytku zewnętrznego
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

* naturalny składnik olejku eterycznego uwzględniony w wykazie INCI zgodnie z 7 poprawką do Dyrektywny
Kosmetycznej UE.
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Ostrzeżenia
Ze względu na gospodarkę hormonalną,
w okresie ciąży nie należy stosować olejków
eterycznych.
Wszystkie przeciwskazania dotyczą
aromaterapii domowej, stosowanej we
własnym zakresie.
INCI: Citrus Reticulata Blanco (Citrus
Nobilis) Peel Oil, Ocimum Basilicum Oil
Unikalna kompozycja DECODO – zmysłowe
połączenie słodkiej, owocowej mandarynki
z ziołową bazylią.
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Mandarynki pochodzą z Dalekiego Wschodu
i z Chin. Owoc ten był bardzo popularny
wśród mandarynów – wysokich urzędników
i ministrów w Chinach – sądzi się, że nazwa
mandarynka pochodzi od słowa mandaryn.
Olejek eteryczny mandarynkowy ma działanie antyseptyczne, uspokajające
i tonizujące, jest też łagodnym środkiem nasennym.
Kąpiel lub masaż z dodatkiem olejku eterycznego mandarynkowego wyciszy
emocje i przywróci pozytywne spojrzenie na świat, Banksia DECODO z olejkiem
eterycznym z mandarynki będzie pomocna zarówno w stresujących sytuacjach
w pracy jak i w przypadku trudności z zasypianiem. Ziele bazylii pochodzi z Bułgarii
i lubi ciepły klimat krajów Południowej Europy, Ameryki i Azji. Dodaje charakteru
i charakterystycznego aromatu wielu potrawom. Olejek eteryczny bazyliowy sprzyja
poprawie koncentracji, usuwa zmęczenie, w masażu przynosi ulgę sforsowanym
mięśniom.

CIAŁO

PSYCHIKA

ból, nudności, zaparcia,
dolegliwości wątroby,
nadciśnienie i bezsenność,
skurcze i bóle mięścni

stany lękowe, irytacje,
ogólne osłabienie i zmęczenie,
apatia

www.decodo.me
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