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Plantdeel: Grapefruitschil 
Extractiemethode: Koudgeperst
Aromatische omschrijving:  Citrus, bloemig, fruitig
Chemische hoofdbestanddelen: d-Limoneen

• Scherpe, zure smaakmaker voor  
verschillende gerechten

• Verbetert de stemming

PRODUCTOMSCHRIJVING
Grapefruit wordt ook wel “verboden fruit” genoemd, of 
één van de zeven wonderen van Barbados. Het werd voor 
het eerst gedocumenteerd in 1750 door de Welshman 
Eerw. Griffith Hughes. De naam “grapefruit” wordt 
toegekend aan fruit dat net als druiven in trossen hangt. 
Grapefruit staat bekend om zijn zure, scherpe smaak en 
is de ronde geel-oranje vrucht van een blijvend groene 
citrusboom. De essentiële olie van grapefruit wordt uit de 
schil van de vrucht gewonnen en is geliefd vanwege de 
vele toepassingen en voordelen. Naast de robuuste 
smaak voor verschillende gerechten, staat grapefruit 
bekend om de reinigende en zuiverende eigenschappen. 

GEBRUIK
• Voeg een druppel aan uw water toe.

• Voeg een druppel grapefruit essentiële olie toe aan uw 
favoriete smoothie om de smaak levendiger te maken.  

• Voeg toe aan de gezichtsroutine van uw tiener voor een 
verbeterde huid (vermijd blootstelling aan de zon). 

HOE TE GEBRUIKEN
Vernevelen: Doe drie tot vier druppels in de diffuser van 
uw keuze. 

Gebruik als additief: Verdun één druppel in 125 ml vloeistof.

Topisch gebruik: Voor massage, meng 5 druppels met 10 ml 
draagolie. Voor bad, meng 5 druppels met 5 ml draagolie. Voor 
parfumering, meng 1 druppel met 10 druppels draagolie.  

VOORZICHTIG
Mogelijk gevoeligheid van de huid. Buiten bereik van kinderen 
houden. Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of onder 
medisch toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts. Vermijd 
contact met de ogen, het binnenoor en gevoelige delen. 
Vermijd zonlicht of UV-straling tot 12 uur na aanbrengen. 
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Grapefruit
Citrus X paradisi 15 ml

Artikelnummer: 60204666
Groothandel: 13,50 € 
PV: 17

Citrus X paradisi  15 ml
Grapefruit


