
Част на растението: цвят, листо 
Метод на извличане: парна дестилация 
Описание на аромата: камфорен, тревист
Основни химически съставки: 1,8-Цинеол, 

алфа-пинен, камфор

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

Всички думи, обозначени с търговска марка или символ за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC ©2018 dōTERRA Holdings, LLC Myrrh PIP BG  Version 1

Смирна
Commiphora myrrha  15 ml

Myrrh
Commiphora myrrha 15 ml

Номер на продукта: 60200423
Търговия на едро: 55 €
PV: 69

• Подхранва кожата, помага за постигане на 
по-младежко излъчване.

• Помага за постигане на емоционален баланс  
и здраве.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Древните записи показват, че смирнатa  се е считала за 
толкова ценна, че понякога теглото ù се е равнявало на 
това на златото. Етеричното масло от смирна се извлича от 
лепкавата смола на малкото бодливо дърво смирна и от 
векове се използва за извличането на вътрешни и външни 
ползи за здравето. Смирната исторически се е използвала 
като парфюм, за прекадяване и за здравословни цели. 
Също така се е използвала при балсамиране и религиозни 
церемонии. Смирната има силно прочистващи свойства, 
особено за устата и гърлото. Също така е успокояващо за 
кожата, когато се нанася локално, като  поддържа гладкостта 
на младо изглеждащата кожа и създава емоционален 
баланс и здраве, когато се използва ароматно.

УПОТРЕБИ
• Добавете 1 капка към пастата за зъби за подсилване  

на почистващия ефект.

• Помага за постигане на яснота и приповдигане  
на настроението.

• Добавете към хидратиращ крем, за да забавите появата 
на бръчки.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Дифузия: използвайте три до четири капки в дифузер  
по избор.

Употреба като подправка в храна: разредете една капка  
в 125 ml течност.

Локална употреба: за масаж смесете 5 капки с 10 ml базово 
масло. За вана смесете 5 капки с 5 ml базово масло. За 
парфюм смесете 1 капка с 10 капки базово масло.

ВНИМАНИЕ 
Възможна е чувствителност на кожата. Дръжте на далеч от 
деца. Ако се бременна, кърмите или се под лекарски грижи, 
се консултирайте с вашия лекар. Избягвайте контакт  
с очите, вътрешността на ушите и чувствителни области.  

СТРАНИЦА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА


