Myrrh (Myrra)

Commiphora myrrha 15 mL

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT BESKRIVELSE
Fordumsskrifter viser at Myrra var så værdifuldt, at de
vejede dets værdi som var det guld. Myrra æteriske olie
er afledt af gummiagtigt harpiks fra de små tornede
myrra træer, og er blevet anvendt i årtier for dets interne
og udvendige sundhedsfordele. Myrra er blevet brugt
gennem historien som parfume, røgelse og som
sundhedsfremmende. Det var også anvendt i
balsamering og religiøse ceremonier. Myrra har
kraftfulde rensende egenskaber, særligt for munden og
halsen. Det er også beroligende for huden - hjælper
med en glat, ungdommelig glød - støtter også
følelsesmæssig balance og velvære.

ANVENDELSER
Påføring:
A

T

S

Plantedel: Træ
Ekstraktionsmetode: Dampdestillation
Aromatisk Beskrivelse: Urteagtige,
camphoraceous
Hovedsagelige kemiske komponenter:
α-cedren, cedrol, thujone

PRIMÆRE FORDELE
•

Kraftfulde rensende egenskaber, særligt
for munden og halsen

•

Beroligende for huden; støtter op om en
glat og ungdommelig glød

•

Hjælper til en følelsesmæssig balance og
godt velvære

Myrrh (Myrra)

•

Tilføj 1-2 dråber i tandpastaen for en forbedret
renhed.

•

Forstøv for at øge bevidstheden og opløfte dit
humør.

•

Tilføj til din lotion/creme for at reducere forekomsten
af fine linjer og rynker.

ANVISNINGER TIL BRUG
Forstøvning: Anvend tre til fire dråber i diffuser af eget
valg.
Topisk anvendelse: Påfør en til to dråber på ønsket
område. Fortynd med do–TERRA Fraktioneret coconut
olie for at minimere hudoverfølsomhed. Se yderligere
foranstaltninger længere nede.

BEMÆRK
Mulig hudoverfølsomhed. 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 ørerne, og andre følsomme områder.

Juniperus virginiana 15 mL

Artikelnummer: 30160001
Engros: 55.00*€ / 69.00* PV
*
Priser inkluderer ikke VAT

*Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller
forebygge sygdom af nogen slags.
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