
Derma Shield Synergy   

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:

Gyakran előfordul, például egy öltözőben vagy uszodában, hogy néhány nap múlva a lábon vagy a
körmökön elváltozások jelentkeznek, viszketnek.

Derma Shield szinergiánk olyan illóolajokat tartalmaz, amelyek időben történő felhasználása segít
ezeknek a problémáknak a kezelésében. A Derma Shield kiválóan alkalmas a bőrön, és a lábujjak
között területen történő alkalmazásra.

ALKALMAZÁSA  (gyártói  ajánlás,  Nemzetközi  Holisztikus  Aromaterápia   Szövetsége
ajánlásával összhangban):

2%-os hígított oldatot (hordozóolajban hígítva), naponta kétszer vigye fel a lábára.

Sétáljon otthon mezítláb, amennyire csak lehetséges, hogy a lábai megfelelő légáramlást kapjanak.

ÖSSZEVETŐK: 100% tiszta, hígítatlan olajok: Lavender, Palmarosa, Tee 
Tree, Lemon,Cedarwood Virginian, Turmeric CO2, Myrrh és Oregano

FIGYELMEZTETÉS:
Az Aromaterápeuták Nemzetközi Szövetsége nem javasolja az illóolajok belsőleges (szájon át  történő) használatát,
kivéve az erre a célra előállított illóolajokat és csak orvos vagy szakképzett aromaterapeuta felügyelete mellett. 
Ne feledje, hogy vegye figyelembe a keverék megfelelő hígítását, különösen akkor, ha helyileg használja. Előfordulhat
bőrérzékenység, ezért amikor először használ egy illóolajat, ajánlott előtte 24 órával a könyök belső hajlatán leteszteli,
hogy biztos legyen, nem vált-e ki bőrirritációt vagy egyéb látható, érezhető rendellenességet (Folt-teszt). A tesztelés
érdekében tetszőleges kedvenc hordozóolajával  (hordozóolaj lehet bármilyen növényi olaj, ami az illóolaj hígítására
használható) keverve készítsen 1%-os hígítást az illóolajból, tegyen egy keveset a könyökhajlat belsejére és fedje le
tapasszal. Várjon 24 órát, hogy kiderüljön, kivált-e valamilyen bőrirritációt (kipirosodás, viszketés). Amennyiben a bőr
irritálttá válik, kerülje az adott az illóolaj használatát!
Tartsa távol gyermekektől! 
Kerülje a szembe jutást!
Amennyiben  Ön terhes,  szoptat  vagy orvosi  kezelés  alatt  áll,  forduljon orvosához vagy ha kétségei  vannak azzal
kapcsolatban, hogy az illóolaj  káros hatással  lehet-e egészségére, kérje  ki  orvosa vagy szakképzett  aromaterapeuta
véleményét! Ne helyettesítsük orvos által előírt kezelést illóolajok használatával!

Az  illóolajra  vonatkozóan  közzétett  információk  szakirodalmakból  és  a  gyártó  dokumentációjából  származnak  és
csupán  tájékoztató  jellegűek,  nem  minősülnek  orvosi  információknak,  nem  céljuk  betegségek  diagnosztizálása,
kezelése, gyógyítása vagy megelőzése!
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