Clove

(Kryddernellike) Eugenia caryophyllata 15 mL

EUROPE
PRODUKTINFORMATION

PRODUKT BESKRIVELSE

Påføring:

Plante del:
Spire
Ekstraktionsmetode:
Dampdestillation
Aromatisk Beskrivelse:
Meget krydret, varm, træduft med et hint af
læder
Hovedsagelige kemiske komponent:
Eugenol
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PRIMÆRE FORDELE
•
•
•
•
•
•

Kraftfulde antioxidante egenskaber
Promoverer cirkulation
Understøtter hjerte-kar sundhed
Hjælper med lindring af tænder og tandkød
Promoverer mundhygiejne
Understøtter et sundt immunforsvar

Clove (Kryddernellike)

Eugenia caryophyllata 15 mL

Kryddernellike er blevet anvendt i årevis i tandpræparater, slik
og tandkød for dets smag og evne til at promovere
mundhygiejne. Den hovedsagelige kemiske komponent,
eugenol, gør det til en meget stimulerende og energisk æterisk
olie, som kan fremme blodcirkulationen og drage fordel til
hjerte-kar sundhed. Kryddernellike er en kraftfuld antioxidant
som kan hjælpe med, at afværge de frie radikaler og samtidig
vedligeholde et sundt immunforsvar. På grund af dets høje
phenol indhold, bør forsigtighed anvendes når man direkte
inhalerer kryddernelike, og det bør fortyndes inden påføring på
huden. Som et krydderi i madlavningen, tilføjer kryddernelike en
krydret smag til enhver madopskrift og dessert, alt imens den
fremmer indre sundhed. En dråbe af kryddernelike kan lindre
tænder og tandkød imens den opretholder generel
mundhygiejne.

ANVENDELSER
•
•
•
•

Tilføj en dråbe til tandpasta for a promovere en sund
mundhygiejne.
Tilføj en dråbe for at lindre tænder og tandkød.
Placér en dråbe på fingeren og derefter smør bagpå
tungen for en irriteret hals.
Indtag via en veggie kapsel for at øge immunitet gennem
vintertiden.

ANVISNINGER TIL BRUG
Forstøvning: Anvend tre til fire dråber i diffuser af
eget valg.
Topisk anvendelse: Fortynd en til to dråber med dōTERRA
Fraktioneret Coconut Olie, og derefter påfør til ønsket område.
See nedenunder for forholdsregler.

ADVARSEL
Mulig overfølsomhed på huden. Hold ude af rækkevidde for børn.
Hvis du er gravid, ammer, eller under en læges tilsyn, konsultér
med din læge forinden. Undgå kontakt med øjnene, indersiden af
øerne og overfølsomme områder.

Artikel nummer: 30040001
Engros pris: 12* € / 15 PV
Priser inkluderer ikke VAT

*

Disse udsagn er ikke blevet evalueret af Food and Drug aAdministrationen.
Dette produkt er ikke beregnet til at behandle, helbrede eller forhindre en sygdom.
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