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                                                DAWKOWANIE mieszanki olejków eterycznych: Intymna Mgiełka 
 

Intymna Mgiełka jest do stosowania ZEWNĘTRZNEGO. Dla dorosłego jest w idealnym stężeniu. Dla dzieci 
rozcieńczać w oleju jadalnym. Zasada z olejkami eterycznymi jest zawsze taka: im młodsze dziecko, tym większe 
rozcieńczenie powinno być zastosowane.  
 
Do stosowania polecam przeznaczyć jedną z domowych „misek czy miseczek” która będzie dedykowana tylko 
higienie intymnej. Równie dobrze, można stosować do wanny, ale jeżeli już jest infekcja – użycie  miski zamiast 
wanny zagwarantuje szybsze efekty. Im infekcja jest mocniejsza – tym większego stężenia olejku powinnaś użyć. 
Im mocniejsza infekcja – tym częściej stosować. 
W przypadku zapalenia pęcherza sugerujemy stosować  równolegle wewnętrznie „Zdrowy układ moczowy”. 
Intymna mgiełka idealnie komponuje się z sokiem ze świeżej cytryny. Dlaczego sok cytrynowy? Oleje rozpuszczają 
się w tłuszczach, ale tez w kwasach. Kwasów sok z cytryny ma sporo       dodatkowo taki świeży sok pięknie 
normalizuje nam ph okolic intymnych – i zmienia to ph z chorobowego na zdrowe. 
 
Jeśli zatrzesz sobie oczy olejkiem lub poczujesz pieczenie, jak najszybciej zastosuj tłuszcz do przemycia tego 
miejsca – woda nie pomoże, odpowiedni do tego by zlikwidować to uczucie będzie każdy olej jadalny lub 
kosmetyczny.  
Mieszankę można stosować jako dezodorant lub na watkę do uszu w razie bólu. Sprawdza się również miejscowo na zmiany grzybiczne i wypryski. 
 

Intymna 
Mgiełka 

Dzieci poniżej roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i DOROŚLI 

 
NAJLEPSZA 

METODA: 
 

Na łyżkę do 
soku ze świeżej 

cytryny 
zakroplenie 
mieszanki 
olejków i 

dodanie do 
miski lub 

wanny z ciepłą 
wodą – 

podmywanie 
się lub kąpiel w 

tej wodzie 

Intymną mgiełkę 
rozcieńczyć: 
 
Wanna 
 
1 kropelkę na 2 łyżki 
oleju jadalnego i dodać 
do kąpieli  
 
 

Intymną mgiełkę 
rozcieńczyć: 
 
Wanna 
 
1 kropelkę na 1 łyżkę 
oleju jadalnego i dodać 
do kąpieli  
 
 

Intymną mgiełkę 
rozcieńczyć: 
 
Wanna 
 
3 kropelki na pół łyżki oleju 
jadalnego i pół łyżki soku z 
cytryny i dodać do kąpieli  
 
Miska 
 
1 kropelkę na pół łyżki 
oleju jadalnego i pół łyżki 
soku z cytryny i dodać do 
miski 
 

 
Wanna 
 
3 kropelki na 1 łyżkę soku z 
cytryny i dodać do kąpieli  
 
Miska 
 
1 kropelkę na 1 łyżkę soku z 
cytryny i dodać do miski 
 
 

 
Wanna 
 
5 kropelek na 1 łyżkę soku z cytryny i 
dodać do kąpieli  
 
Miska 
 
3 kropelki na 1 łyżkę soku z cytryny i 
dodać do miski 
 

 
Wewnętrznie  

 
NIE do użytku wewnętrznego 

 

Stosowanie bezpośrednie
Po każdej wizycie w toalecie po uprzed-
nim przemyciu wodą. Można
stosować nieograniczoną ilość razy do 
około tygodnia (do ustąpienia objawów 
+1 dzień, ale już można żadziej)

Stosowanie bezpośrednie
Stosować podobnie jak u doro-
słych, ale w rozcieńczeniu 2 krople 
olejku na łyżkę oleju


