
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

СТРАНИЦА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
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Растителна част: дърво 
Метод на извличане: парна дестилация 
Описание на аромата: дървесен, топъл, земен
Основни химически съставки: метил тиатат

Туя
Thuja plicata 5 ml

Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

Номер на продукта: 49360001
Продажба на едро: 21,50 €
PV: 27

• Силно почистващ и пречистващ агент

• Може да погне за постигането на гладка, здраво 
изглеждаща кожа, когато се прилага локално.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Познато като “дърво на живота”, туята е внушителна по размер 
и има многобройни уникални ползи. Нашето етерично масло  
от туя се извлича от сърцевината на дървесния вид Thuja plicata. 
Също така е известно като западен червен кедър, който расте  
в Северна Америка (основно в Канада и северозападните 
райони на САЩ). Този уникален източник на етерично масло  
от туя съдържа необикновен химичен профил и е уникално 
концентриран в метил тиатат. Условията по извличането  
на това масло се създават по екологично отговорен начин  
чрез дестилация на остатъчни дървени материали, за да се 
гарантира, че дърветата не се добиват ненужно за 
производство. Типично за Канада, всички части на дървото туя 
са се използвали от местното население за извличане  
на здравни ползи и за създаването на кораби, тотеми, кошници 
и дрехи. 

УПОТРЕБА
• Сложете върху китките си и глезените си, докато  

се разхождате.

• Използвайте по време на медитация за усещане за мир  
и спокойствие.

• Маслото от туя има дървесен топъл мирис. Комбинирайте  
с масло от кедрово дърво и тамян, за да създадете  
домашен парфюм.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Дифузия: Използвайте от три до четири капки в дифузер  
по избор.

Локална употреба: За масаж смесете 5 капки в 10 ml базово 
масло. За вана, смесете 5 капки в 5 ml базово масло. За 
парфюмиране, смесете една капка в 10 капки базово масло.

ВНИМАНИЕ 
Възможна чувствителност на кожата. Дръжте далеч от деца. 
Консултирайте се с вашия лекар, ако сте бременна, кърмите или 
сте под лекарска грижа. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешността на ушите и чувствителните зони. Избягвайте 
ултравиолетовите лъчи до 12 часа след използване на продукта. 


