
Ефірні масла для волосся. Ванни з ефірними маслами.

Ефірні масла – це запашні летючі з’єднання, які містяться в рослинах. Сьогодні відомо
близько 3000 різних видів масел, з яких 300 видів знайшли своє застосування в
косметології для краси шкіри і волосся. Деякі з них успішно застосовуються в медицині і
харчовій промисловості. 

Масла для волосся

Якщо у вас виникли проблеми з волоссям, то перш за все, зверніть увагу на засоби,
якими користуєтеся. Можливо, вони вам не підходять або містять шкідливі речовини.
Адже можна легко усунути багато проблем і придбати професійну косметику Kerastase
для вашого волосся, а в доповненні скористатися коштами з ефірними маслами. За
допомогою них можна надати волоссю блиск, зміцнити коріння, прискорити або
уповільнити ріст волосся, усунути випадання і лупа.

Для росту волосся застосовують олії меліси, іланг-ілангу, гвоздики, кориці і ялиці. Масло
гвоздики може усунути лупа, зняти зайву жирність, тонізувати шкіру голови. Ялиця усуне
свербіж шкіри і буде живити волосся по всій довжині. Для нормалізації роботи сальних
залоз застосовують олії меліси. Для відновлення ламких і пошкодженого волосся
застосовують олії іланг-ілангу. Кожне з перерахованих масел благотворно впливає на
ріст волосся. Застосовувати їх можна змішавши два-три масла по кілька крапель і підігрів
суміш.

Ванни з ефірними маслами

Для краси шкіри можуть допомогти ванни з ефірними маслами. Але для цієї мети не
купуйте синтетичні масла, які практично неможливо відрізнити від натуральних. Масла у
темному бульбашці високої вартості скоріше буде натуральним.

Змішайте в чашці по кілька крапель масел троянди, ладану, сандалу і герані. Додайте
суміш в приємно-гарячу ванну. Така ванна крім позитивного впливу на шкіру (усунеться
жирний блиск і відбудеться очищення), допоможе вам розслабитися і забути про насущні
проблеми.

Для додання шкіри бадьорості та енергії, використовуйте силу цитрусових олій. Досить

 1 / 3



Ефірні масла для волосся. Ванни з ефірними маслами.

буде капнути три краплі олії апельсина або лимона. Після прийняття такої ванна, шкіра
на вашому тілі стане гладкою, зморшки розгладяться, а ви будете сповнені сил, втома
пропаде. Для підвищення тонусу слід застосовувати також масла шавлії, вербени і
розмарину.

При м’язовій напрузі спортсменам слід розслаблятися у ванній з додаванням масел
ялівцю, вербени, меліси, кориці, м’яти. Можна змішати два або три масла і капнути
близько п’яти крапель в одну ванну.

Важливо правильно поєднувати ефірні олії:

    -  Для чутливої і сухої шкіри підходять масла пачулі, сандал, троянда, ромашка,
жасмин.
    -  Для жирної шкіри – ефірні олії лимона, розмарину, бергамоту, грейпфрута.
    -  Для шкіри навколо очей – ладан, троянда, сандал, пальмароза, герань, мирт, імбир,
неролі, фенхель, лаванда.
    -  Вітамінне дію нададуть такі ефірні олії апельсина, рожевого дерева, бігардія.
    -  Очисними властивостями володіють масла розмарину, іланг-ілангу, лимона, меліси,
грейпфрута.
    -  Знімають роздратування ефірні масла ромашки блакитний, лаванди, пачулі,
жасмину.
    -  Прекрасно відновлюють шкіру – масла кипариса, жасмину, лаванди, троянди,
кипариса.
    -  Добре підтягують шкіру і володіють ліфтинг-ефектом масла фенхеля, троянди,
мирра, сандалу, пачулі.
    -  Омолоджують шкіру ефірні масла вербени, жасмину, ладану, троянди, неролі,
бігардіі.
    -  Зніме набряки масло ромашки, ялівцю, сосни і лимона.
    -  Освіжить колір обличчя олія м’яти, рожеве масло, вербена.
    -  Знімають запалення масла-герані, календули, апельсина, лимона і ялівцю.

    -  Для виготовлення крему для обличчя потрібно взяти тільки одну ефірну олію.
Головне правильно підібрати відповідне вашому типу шкіри масло.
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