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Niaouli
Melaleuca quinquenervia  15 ml

• Recunoscut pentru efectul său de curățare și 
întinerire a pielii

• Ajută la menținerea aspectului sănătos al tenului, 
reducând apariția petelor

• Înrudit cu Arborele de Ceai, Niaouli are o aromă 
mai dulce, lemnoasă

• Este cunoscut pentru proprietățile sale stimulante 
datorită conținutului de eucaliptol și monoterpene

DESCRIEREA PRODUSULUI
Niaouli este un arbore veșnic verde de mari dimensiuni, 
originar din Australia. Are frunze cu lungimea de circa 12 
cm și flori gălbui sub formă de ace dese, dispuse la 
capetele ramurilor. Aspectul scorojit al arborelui i-a adus 
numeroase denumiri populare, ca „scoarță de hârtie” și 
„perie pentru sticle”. Înrudit cu Arborele de Ceai, Niaouli are 
o aromă mai dulce, dar în același timp lemnoasă. Datorită 
conținutului său de eucaliptol și concentrației de 
monoterpene, este un ulei esențial stimulant. Utilizat pe 
scară largă într-o gamă vastă de produse cosmetice ca 
loțiuni, creme și săpunuri, Niaouli contribuie la menținerea 
pielii curate și sănătoase. De asemenea, poate relaxa 
anumite zone specifice când este utilizat la masaj.

UTILIZĂRI
• Adaugă o picătură în loțiunea pentru curățarea feței

• Folosește-l în cadrul unui masaj calmant

• Combină-l cu uleiuri esențiale de Eucalipt, Bergamotă 
sau Levănțică, pentru a obține un mix stimulant

• Folosește-l după o zi lungă sau la jumătatea după-
amiezii, pentru un efect revigorant puternic

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml ulei cărăuș. 
Pentru parfumare, amestecă 1 picătură cu 10
picături ulei cărăuș. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Persoanele gravide, cele care alăptează sau cele 
care se află sub observația unui medic sunt sfătuite să 
ceară sfatul medicului. A se evita contactul cu ochii, 
interiorul urechilor, fața și zonele sensibile.


