100% olejek eukaliptusowy Bygum
Blue Mallee jest produkowany tradycyjn¹
metod¹ od ponad 100 lat z roœliny eucalyptus
polybractea, rosn¹cej w sposób naturalny tylko
w dwóch rejonach Australii. Spoœród setek
gatunków eukaliptusa tylko kilka z nich nadaje
siê do produkcji najwy¿szej jakoœci olejku.
Wœród nich najwy¿sz¹ pozycjê zajmuje
eucalyptus polybractea, zwany tak¿e Blue
Mallee. Olejek z niego wytwarzany cechuje siê najwy¿sz¹
zawartoœci¹ cennych substancji i najd³u¿ej zachowuje
charakterystyczny, przyjemny, mocny zapach.
Dzia³anie: Olejek dzia³a silnie odka¿aj¹co - niszczy wirusy,
grzyby, bakterie i roztocza. Jest œrodkiem silnie antyseptycznym,
dezodoryzuj¹cym i oczyszczaj¹cym. Czêsto u¿ywany w zabiegach inhalacyjnych w leczeniu przeziêbienia i kataru - skutecznie
przeczyszcza kana³y nosowe. Dzia³a ³agodz¹co na stany zapalne
skóry, t³uste w³osy, ³upie¿ i ³uszczycê.
Masa¿: U¿ycie olejku eukaliptusowego skutecznie niweluje bóle
miêœniowe, reumatyczne, bóle œciêgien i g³owy. Pomaga przy
depresji i niskim ciœnieniu krwi. Dodaj 10 do 25 kropel olejku do
100 ml oleju u¿ywanego do masa¿u.
K¹piel: Olejek dzia³a pobudzaj¹co i oczyszczaj¹co, lekko
dra¿ni¹co, wywo³uj¹c zaczerwienienie skóry i uczucie rozgrzania.
Nastêpuje pobudzenie kr¹¿enia krwi, przez co skóra jest
dotleniona i lepiej od¿ywiona. U¿yj 2 - 5 kropel olejku na wannê.
Aromaterapia: Dodaj 2 do 4 kropel olejku do kominka
zapachowego lub nawil¿acza.
Owady: Olejek ma doskona³e w³aœciwoœci repelencyjne
(odstraszaj¹ce owady), a dodatkowo ³agodzi ból
i obrzêk skóry w miejscu uk¹szenia.
Uwaga: Nie nalezy stosowaæ tego olejku
przy wysokim ciœnieniu krwi lub epilepsji oraz
u dzieci poni¿ej 2 roku ¿ycia.

Prócz zastosowañ medycznych olejek
eukaliptusowy Blue Mallee jest szeroko
u¿ywany w gospodarstwie domowym
oraz w ¿yciu codziennym:
Pod³ogi: Aby uzyskaæ idealnie czyst¹
powierzchniê dodaj 20 kropel olejku do
wiadra ciep³ej wody i tym roztworem umyj
pod³ogê.
Kuchnia: Do czyszczenia i odka¿ania
blatów u¿yj olejku eukaliptusowego. Na wilgotn¹ œciereczkê
dodaj kilka kropel olejku i przetrzyj wybrane powierzchnie.
Mo¿esz tak¿e u¿yæ œrodka Bygum Eucalyptus Spray.
£azienka i toaleta: Do czyszczenia, odka¿ania i usuwania
przykrych zapachów przecieraj powierzchnie czystym olejkiem.
Aby usun¹æ zarazki i przykre zapachy z muszli dodaj kilka kropel
olejku przed czyszczeniem lub w trakcie.
Dywany, tkaniny, meble tapicerowane: Usuwaj t³uszcz
i brud przy pomocy czystego olejku lub œrodka Bygum Eucalyptus
Spray. Przecieraj plamê w kierunku jej œrodka. Zacznij od u¿ycia
czystego olejku, a je¿eli nie da to po¿¹danego rezultatu - u¿yj
Bygum Eucalyptus Spray.
Pranie odzie¿y: U¿yj kilku kropel olejku eukaliptusowego do
roztworu w czasie rêcznego prania mocno zabrudzonej odzie¿y
lub do bêbna pralki. Przed praniem warto spryskaæ zaplamione
miejsca œrodkiem Bygum Eucalyptus Spray.
Obuwie: Aby usun¹æ nieprzyjemny zapach u¿yj kilku kropel
czystego olejku do ka¿dego buta. Mo¿esz tak¿e u¿yæ œrodka
Bygum Eucalyptus Spray. Pryœnij specyfik do œrodka buta i zostaw
do wyschniêcia na s³oñcu lub w suchym miejscu.
Samochody, motocykle, rowery: Aby usun¹æ z lakieru œlady
smo³y, asfaltu lub smaru, pocieraj je miêkk¹ œciereczk¹ zwil¿on¹
olejkiem eukaliptusowym. Niepo¿¹dane zapachy mo¿na
zniwelowaæ aplikuj¹c kilka kropel olejku na pod³ogê samochodu,
pod fotele lub do popielniczki,
Wiêcej mo¿liwoœci zastosowania olejku eukaliptusowego
znajdziesz na eukaliptusowy.pl

Zachêcamy tak¿e do wypróbowania innych
“eukaliptusowych” produktów. Polecamy
naturalne œrodki do czyszczenia,
wyprodukowane na bazie 100% olejku
eukaliptusowego Blue Mallee. Mamy
nadziejê, ¿e zagoszcz¹ one na sta³e
w Pañstwa domach, pomagaj¹c
w codziennym utrzymaniu czystoœci
i roztaczaj¹c wokó³ wspania³¹ woñ
oryginalnego australijskiego eukaliptusa.
Bygum Eucalyptus Spray to domowy œrodek ogólnego
zastosowania. Polecany do czyszczenia i dezynfekcji blatów
kuchennych, mycia luster i okien (nie pozostawia smug), do
usuwania t³ustych plam i pozosta³oœci organicznych z tkanin,
mebli tapicerowanych, wyk³adzin i dywanów. Doskona³y do
eliminowania nieprzyjemnych zapachów, dezynfekcji i odka¿ania
(np. materacy lub obuwia). Mo¿e byæ u¿ywany równie¿ jako
odœwie¿acz powietrza.
Bygum Eucalyptus Spray & Clean to œrodek u³atwiaj¹cy
utrzymanie czystoœci w kuchni i ³azience - kabina przysznicowa,
wanna, umywalka, pod³oga, p³ytki, toaleta i armatura.
Bygum Eucalyptus Multi Purpose Cleaner jest
najsilniejszym œrodkiem, stosowanym do najtrudniejszych
zabrudzeñ. Idealnie sprawdza siê do mycia pod³óg, czyszczenia
mebli oraz galanterii skórzanej. Usuwa wiêkszoœæ plam z t³uszczu,
smaru, wosku, kredek, szminki, atramentu, trawy, oraz
pozosta³oœci gumy do ¿ucia, taœmy klej¹cej i wiele innych.
Ju¿ nied³ugo w naszej ofercie ekologiczny, eukaliptusowy proszek
do pralek o doskona³ych w³aœciwoœciach pior¹cych oraz
eukaliptusowy proszek do zmywarek.
Zapraszamy do zakupów na: www.eukaliptusowy.pl

