
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

• Известен със своите почистващи и 
подмладяващи ефекти, за да осигури на кожата 
ревитализирана свежест. 

• Маслото от Чаено дърво (мелалеука) има 
полезни свойства, които могат да помогнат за 
намаляване на появата на несъвършенства.

• Предоставя ползи за косата, кожата и ноктите.

• Маслото от Чаено дърво (мелалеука) помага за 
пречистване и освежаване на въздуха за 
предотвратяване на неприятни миризми.

ОПИСАНИЕ 
Етеричното масло от чаено дърво, наричано често 
етерично масло от „мелалеука”, съдържа над 92 
различни съединения и има невероятни локални 
приложения. Листата на чаеното дърво са използвани от 
аборигените в Австралия в продължение на векове. Те 
смачквали листата и ги нанасяли директно върху кожата 
за охлаждащ ефект. Растението е най-известно със 
своите пречистващи свойства. Може да се използва за 
почистване и пречистване на кожата и ноктите и за 
поддържане на здрав вид на кожата. Маслото от Чаено 
дърво (мелалеука) често се използва при случайни кожни 
раздразнения и за успокояване на кожата.

УПОТРЕБИ
• При кожни раздразнения нанесете 1–2 капки 

етерично масло от Чаено дърво (мелалеука) върху 
засегнатата област. 

• Комбинирайте 1–2 капки с Вашия лосион за лице, за 
да засилите почистващите функции или нанесете върху 
кожата след бръснене. 

• Втрийте в ноктите на пръстите на ръцете и на краката 
след душ, за да пречистите ноктите и да ги поддържате 
здрави. 

• Смесете с кедрово дърво и нанесете върху лицето след 
бръснене като ободряващ продукт за след бръснене. 

ПОПУЛЯРИЗИРАЙТЕ ИЗЧИСТЕНА КОЖА
Чаеното дърво се използва за почистване на кожата за 
първи път от древните аборигени на Австралия. Много 
хора продължават да използват етеричното масло от чаено 
дърво, или мелалеука, по същите причини и до днес! 
Можете да добавите една до две капки от маслото от 
Чаено дърво (мелалеука) към Вашия почистващ продукт 
за лице или овлажнител за допълнителни пречистващи 
свойства. Като добавите маслото от Чаено дърво 
(мелалеука) към ежедневната грижа за кожата, това ще Ви 
помогне да поддържате кожата си чиста и сияйна!

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Локално: За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово 
масло.Във вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. 
Като парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло. 
Само за локална употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от деца. 
Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна или се 
лекувате. Избягвайте контакт с очите, вътрешността на 
ушите и чувствителни зони.
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Tea Tree (Melaleuca) 
Чаено дърво (мелалеука)
Melaleuca alternifolia  15 ml


