TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số: 01/2022
Tên sản phẩm: TINH DẦU SẢ CHANH ĐẤT VIỆT
Tên khoa học: Cymbogoncitratus stapf
Thành phần chiết xuất: cây và lá
Phương pháp chiết xuất: Chưng cất hơi nước
Công thức: 100% dung dịch chiết xuất từ sả chanh, không chất bảo quản, không phụ gia
Công Dụng:
-Giúp tinh thần tỉnh táo ,tập trung trí tuệ ,giải cảm
- Khử mùi hôi hiểu quả ,khử mùi ô tô ,toilet,…
- Xua đuổi muỗi ,côn trùng
- Sát trùng da đầu ,dưỡng tóc mềm mượt ,bóng khỏe.
CÁCH SỬ DỤNG
-

Giúp tinh thần tỉnh táo , tập trung trí tuệ ,giải cảm:

+ Nhỏ vài giọt tinh dầu Sả Chanh {có thể thêm vài giọt tinh dầu Long Não hoặc Khuynh Diệp}
vào tô nước nóng , dùng khan trùm kín mặt và tô nước ,để hơi nóng tỏa lên mặt trong 15 phút
,giúp ra mồ hôi ,lưu thông khí huyết ,làm cơ thể khỏe khoắn,hết cảm cúm .
+ Cũng có thể nhỏ vài giọt tinh dầu Sả Chanh vào bồn tắm nước ấm để tắm .
-

Khử mùi hôi hiểu quả ,khử mùi ô tô , toilet:

+ Đổ nước sạch vào máy khuếch tán hoặc đèn xông ,cho từ 2-3 giọt tinh dầu vào ,sau đó bạt
máy khuếch tán hoặc đèn xông lên
+ Kết hợp với lọ tinh dầu treo xe để tỏa hương thơm và khử mùi trên xe ô tô
+ Pha tinh dầu sả chanh với côn dung dịch để xịt phòng ,tolet,gầm giường tủ sẽ đánh tan mồ hôi
của ẩm mốc , tạo hương thơm dễ chịu cho căn phòng.
-

Xua đuổi muỗi,côn trùng

+ Nhỏ vài giọt tinh dầu sả vào nước lau sàn nhà.Mùi hương tinh dầu sả sẽ khiến muỗi trú ngụ
trong phòng phải bay hết

+ Nhỏ 3 đến 5 giọt tinh dầu sả vào khăn bằng cotton hoặc lọ tinh dầu treo xe rồi treo lên những
vị trí có cắn đuổi muỗi .
+ Nhỏ tinh dầu sả vào chậu quần áo để xả giúp quần áo sạch khuẩn ,mùi hương dễ chịu và khiến
muỗi không dám lại gần
-

Sát trùng da đầu ,dưỡng tóc mềm mượt ,bóng khỏe:

+ Cho vài giọt tinh dầu Sả Chanh cho vào nước ấm rồi thoa đều lên tóc sau khi gội sạch tóc
{không cần xả lại với nước} sẽ làm giảm rõ rệt lượng tóc gãy rụng ,giúp tóc khỏe và bóng mượt.
+ Để kích thích tóc mọc nhanh dài ,làm dày tóc hiệu quả,chống hói hay chống gãy rụng tóc,nên
kết hợp cùng tinh dầu Bưởi,tinh dầu Hương Nhu.
+ Cũng có thể thêm vài giọt tinh dầu Sả Chanh vào dầu gội để gội đầu hằng ngày.
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
Tránh xa tầm tay trẻ em và đậy kín sau khi dùng xong.
Không sử dụng tinh điều trị bệnh thay cho chăm sóc y tế cần thiết
Không tiếp tục sử dụng tinh dầu nếu phát hiện có mùi, màu sắc lạ hoặc da mẩn ngứa, dị ứng xảy
ra.
QUY CÁCH: Hộp 01 chai 30 ml, Chai 50 ml
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 độ C
Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất
Tiêu Chuẩn: TCCS 01/2022
Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Địa chỉ:17K/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Phân Phối: Công Ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương
Địa chỉ: 51/2A Thành Thái, P.14, Q.19, TP HCM

