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Producte de la setmana:

Ungüents naturals del projecte Ginebró

A la Cooperativa podeu trobar Ungüent de ginebró, Ungüent de Mandràgora, 
Ungüent de mosquits,  Ungüent d'Aloe i  Calèndula,  Ungüent de Nit de Rosa i 
Berbena.

Preu:  4€/unitat.  No  es  fa  comanda  per  l'aplicatiu,  els  podeu  comprar  els 
dimecres a la tarda a la Cooperativa Candela. 

Breu descripció

El Projecte Ginebró el formen diferents persones interessades en les plantes 
medicinals  i  els  ungüents.  Aprofitant  moltes  plantes  medicinals  de  la  zona 
(especialment del parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac), 
elaboren  ungüents  naturals  amb  productes  ecològics  i  elaborats  de  forma 
artesanal. 

A la Cooperativa podeu trobar-ne alguns i també les trobareu a la Fira Arte-
sana que es fa periòdicament al carreró de l'Ateneu Candela. 

Ginebró (Tlf: 937351365)

Tipus d'ungüents

Ungüent de Mandràgora

Ús  extern.  Cera  d'abella  alba,  oli  d'oliva  verga  i  15  plantes  medicinals. 
Indicacions: Antiimflamatori i analgèsic/Articulacions/Dolor; Refredats/Mucolític/
sinusitis; Pedres vesícula; Llagues varicoses; Cicatritzant. Mal de panxa i gasos. 
Dolors menstruals.

Contraindicacions: No mucoses ni ferides obertes. 
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Ungüent de mosquits

Ús extern. Cera d'abella alba , oli d'oliva verge, tintures i olis essencials.

Indicacions: Repel·lent per picades de mosquits i altres.

Ungüent de ginebró

Ús extern. Cera d'abella alba, oli d'oliva verge, oli de sèsam i 8 plantes 
medicinals. 

Indicacions:  mal  de  cap,migranya,  mal  d'esquena,  febre,  analgèsic  i 
antiimflamatori, antitossiu suau, antireumàtic. 

Ungüent d'Aloe i Calèndula

Ús extern. Cera d'abella, Aloe vera pur, Calèndula, Extracte de llavor d'aranja.

Indicacions: Tot tipus de problemes cutanis, cicatritzant, antibacterià, hidratant, 
cremades, lubricant, antiimflamatori.

Ungüent de Nit de Rosa i Berbena

Ús extern. Cera d'abella, oli d'oliva verge i 8 plantes medicinals.

Indicacions:  Pell  (llagues,  cops,  penellons,  fissures,  erupcions,  talls,  grans, 
berrugues, morenes).

Contraindicacions: No exposar-se al sol amb l'ungüent (oli d'hipèric pot causar 
reacció cutània amb el sol). 

TOTS  ELS  UNGÜENT  TENEN  UN  PREU  DE  4€/UNITAT.  Per  cada  pot 
retornat es fa un descompte de 50 cèntims. 

Per saber-ne més:

http://floracatalana.es/INICI/INICI.html
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