Wild Orange (Appelsin)
Citrus sinensis 15 mL

PRODUKT INFORMASJON

PRODUKT BESKRIVELSE

Bruksområde:
A

T

I

N

Plantedel: Appelsinskall
Utvinnings metode: Kaldpresset
Aromatisk beskrivelse: Søt, frisk, sitrus.
Viktigste kjemiske komponenter:
Limonene

PRIMÆRE FORDELER
• Kraftige rensende og rengjørende
egenskaper
• Beskytter mot påvirkninger fra sesong og
miljø.
• Tilfører antioksidanter som er avgjørende for
opprettholdelse av god helse.

Appelsinolje er en av dōTERRAs’ mest popoulære
eteriske oljer på grunn av sin energigivende aroma og
mange helsefordeler. Oljen kaldpresses fra skallet. På
grunn av sitt høye innhold av monoterpener har denne
oljen stimulerende og rensende egenskaper, noe som
gjør den ideell for støtte av et sunt immunforsvar i f.eks.
influensaperioder.I likhet med andre sitrus oljer laget av
skallet inneholder appelsinolje kraftige antioksidanter
som bidrar til å opprettholde generell helse. Oljen kan
tas daglig for å rense kroppen eller brukes på flater som
en naturlig rengjøring. Duften fra appelisnolje virker
oppkvikkende på energi og sinn samtidig som den
renser luften. Appelsinolje virker som en forsterker i
enhver eterisk oljeblanding med sin friske, søte og
forfriskende aroma.

BRUKSOMRÅDER
• Bruk i en sprayflaske for rensing og rengjøring av
overflater (uttynnet)
• Bruk en dråpe i drikkevannet ditt hver dag som smak
og for å fremme generell helse.*
• Diffus for en oppløftende følelse og for å friske opp
luften.
• For en skikkelig energi boost kan man ta en eller to
dråper i håndflaten sammen med like mengder
peppermynte og frankincense. Gni hendene mot
hverandre og inhaler dypt fra håndflatene, gni
deretter resten av blandingen på nakken.

BRUKSANVISNING

• Virker oppløftende på humør og kropp.

Diffusjon: Bruk 3-4 dråper i «Diffuser».
Invortes bruk: Bruk 1-2 dråper tynnet ut i 125 ml væske.
Utvortes bruk: Påfør 1-2 dråper på ønsket område. Tynnes
med dōTERRA fraksjonert kokosolje for å minimere hud
følsomhet. Se ytterligere forholdsregler under.

Wild Orange

FORHOLDSREGLER

Vare nummer: 30170001
Wholesale: £7.50 / 12 PV
9,00 € / 11,50 PV

Mulig hud sensitiv. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Hvis du er gravid, ammer eller er under medisinsk
behandling, bør du konsultere din lege før bruk. Unngå
kontakt med øyne, indre øre og sensitive områder.

Citrus sinensis 15 mL
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