Clove

(Klinček) Eugenia caryophyllata

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU

Aplikácia:

Časť rastliny:
pupeň kvetov
Spôsob získavania:
destilácia vodnou parou
Popis arómy:
silne korenistá, teplá, drevitá, s jemným
koženným podtónom
Hlavné chemické látky:
eugenol
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HLAVNÉ ÚČINKY
•
•
•
•
•
•

silné antioxidačné účinky
priaznivo vplýva na krvný obeh
podporuje kardiovaskulárne zdravie
má upokojujúci účinok na zuby a ďasná
má priaznivé účinky na zdravie ústnej dutiny
podporuje zdravý imunitný systém

Clove (Klinček)

Eugenia caryophyllata 15 ml
Kód produktu: 30040001
Veľkoobch. cena: 12* € / 15 PV

Klinček sa používa v dentálnych prípravkov, cukríkoch
a žuvačkách už po mnoho rokov a to pre jeho chuť
a schopnosť podporovať zdravie ústnej dutiny. Má nespočetné
množstvo zdravotných účinkov. Eugenol, ktorý je jeho hlavnou
chemickou zložkou, z neho robí stimulujúci a povzbudzujúci
esenciálny olej, ktorý môže podporiť krvný obeh a pozitívne
ovplyvniť kardiovaskulárne zdravie. Klinček je silný antioxidant,
ktorý môže pomôcť odvrátiť voľné radikály a udržiavať zdravý
imunitný systém. Vzhľadom k vysokému obsahu fenolu je
potrebná opatrnosť pri priamom vdychovaní klinčekového
oleja a pri aplikácii na kožu by sa mal používať v zriedenej
forme. Klinček dodáva pikantnú chuť akémukoľvek jedlu či
dezertu, a zároveň má pozitívne účinky i na Vaše vnútro. Jedna
kvapka oleja z klinčeka môže upokojiť zuby a ďasná a zároveň
udržať celkové zdravie ústnej dutiny.

POUŽITIE
•
•
•
•

Pridajte jednu kvapku na zubnú kefku na zlepšenie
zdravia ústnej dutiny.
Naneste jednu kvapku na utíšenie zubov a ďasien.
Pri podráždenom hrdle pošúchajte zadnú časť jazyka
s kvapkou oleja naneseného na prst
Na zlepšenie imunity počas zimy ho užívajte
vo vegetariánskej kapsule.

NÁVOD NA POUŽITIE
Rozptyľovanie: Pridajte 3 až 4 kvapky do Vami zvoleného
difúzera.
Vonkajšie použitie: Naneste 1 či 2 kvapky oleja na zvolené
miesto. Ak chcete znížiť možnosť precitlivenosti pokožky,
zmiešajte ho s dōTERRA frakcionovaným kokosovým olejom.
Viac informácií nájdete nižšie.

UPOZORNENIE
Možnosť precitlivenosti pokožky. Skladujte mimo dosahu detí. Ak
ste tehotná, kojíte alebo ste pod lekárskym dohľadom,
konzultujte používanie so svojím lekárom. Vyhýbajte sa kontaktu
s očami, vnútornou časťou ucha a inými citlivými oblasťami.

*Ceny nezahŕňajú DPH

Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu akejkoľvek choroby.
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