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Informatieblad Lemon-Eucalyptusolie
Lemon

Algemene informatie
Aromatische lemon-eucalyptusolie
eucalyptusolie van Mamado heeft een citronella
achtige geur en werkt goed om insecten weg te houden, zoals muggen.
Helpt de luchtwegen te openen en verkoudheid te verlichten. Goed te
gebruiken voor in bad, op de huid, om mee te stomen of om de geur te
verspreiden in een aromabrander of diffuser.
Lemon Eucalyptusolie staat bekend om zijn medicijnmedicijn en
insectenafstotende eigenschappen. Het is ook bekend voor
vo het verlichten
van spierspasmen, pijnlijke gewrichten, kalmeert de zenuwen en opent
verstopte luchtwegen. Van de antiseptische en antischimmelmiddelen in
de olie is bekend dat ze zwemmerseczeem verbeteren.
Deze olie is ook een goede vervanger wanneer DEET
DEET en/of andere giftige oplossingen een probleem
zijn voor de gebruiker.De
De olie ruikt zoet, citroenachtig en fris, met een houtige hint.
Niet voor inwendig gebruik.
Achtergrond & geschiedenis
De lemon-eucalyptus
eucalyptus is een lange boom die 50
meter hoog wordt en afkomstig is uit het
gematigde en tropische noordoosten
ten van
Australië. Lemon-eucalyptusolie
eucalyptusolie wordt
geëxtraheerd uit de bladeren en twijgen van de
citroengeurende eucalyptusplant, ook bekend als
Eucalyptus Citriodora of Corymbia citriodora.
citriodora De
naam is afgeleid van de Latijnse term citriodorus,
wat citroengeur betekent.
Al vele jaren werd de olie in China gebruikt als
een product met de naam Quwenling,
Quwenling wat
effectief afweermiddel van muggen betekent.
Amerikaanse onderzoekers startten in de begin
jaren negentig een onderzoek naar het middel en
identificeerden PMD als actieve ingrediënt.

Gewicht 305 gram
Afmetingen 2 × 5 × 15.5 cm
Bestelling 150 ml
Merk Mamado
Herkomst Engeland
Ingrediënten Eucalyptus citriodora olie, citronellol, hellanthus annuus (zonnebloem) zaadolie,
prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, limoneen, linanool
Overige Citron-Scent
Scent Gum, Corymbia citriodora, Eucalipto con Olor a Limón, Eucalipto Limón,
benamingen Eucalyptus citriodora, Eucalyptus Citronné, Eucalyptus à Odeur de Citronnelle,
Gomme à Odeur de Citronnelle, Gommier à Odeur de Citronnelle, Lemon Scented
Gum, Oil of Lemon Eucalyptus, OLE, P-menthane
P
Diol, P-menthane
menthane-3,8-Diol, Paramenthane-3,8-diol,
diol, PMD, Quwenling, Spotted Gum, Wild Eucalyptus Citriodora
Houdbaarheid 12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie
Verpakking Glazen fles met hersluitbare dop
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