
• Beroligende for huden; fremmer en glat og 
ungdommelig udseende hud.

• Fremmer følelsesmæssig balance og velvære

Plantede: Harpiks
Ekstraktionsmetode: Dampdestillation
Aromatisk beskrivelse: Varm, røget, krydret, 

træagtig, tør
Vigtigste bestanddele: Furanoedudesma 1, 

3-diene, curzerene

PRIMÆRE FORDELE
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Myrra
Commiphora myrrha 15 ml

Myrrh
Commiphora myrrha 15 ml

Varenummer: 60200423
Engros: 55,00 €
PV: 69

PRODUKTBESKRIVELSE 
Gamle optegnelser viser, at myrra blev anset for så værdifuldt, 
at det til tider er blevet vurderet ved sin vægt i guld. Myrra 
æterisk olie er afledt af det lille, tornede Myrrortræs 
gummiharpiks og er blevet brugt i århundreder på grund af 
sine interne og eksterne sundhedsmæssige fordele. Myrra er 
blevet brugt gennem historien som parfume, røgelse og 
sundhedshjælp. Det har også været brugt til balsamering og i 
religiøse ceremonier. Myrra har kraftige rensende egenskaber, 
især til mund og hals. Det er også beroligende for huden, når 
det påføres lokalt. Fremmer en glat ungdommelig udseende 
hud, og fremmer følelsesmæssig balance og velvære når det 
anvendes aromatisk gennem forstøvning.

ANVENDELSE
• Tilsæt 1 dråbe til din tandpasta for en forstærket rensende 

effekt.

• Hjælper med at fremme bevidsthed og løfter humøret.

• Tilføj til fugtighedscreme for at reducere fine linjer og rynker.

BRUGSANVISNING
Vandforstøvning: Brug 3-4 dråber I en vandforstøver efter eget 
valg.

Smagstilsætning til mad: Brug 1 dråbe pr. 125 ml væske.

Udvortes brug: Til massage, Bland 5 dråber med 10 ml bærer 
olie (F.eks. Mandelolie, babyolie, Massageolie eller anden 
neutral olie). I badet, Bland 5 dråber med 5 ml bærer olie.

ADVARSLER
Mulig hudfølsomhed. Opbevares utilgængelig for børn. Hvis
du er gravid, ammer eller under lægebehandling, skal du
kontakte din læge inden brug. Undgå kontakt med øjne,
indre ører og følsomme områder.


