Fenikel obyčajný

EUROPE

Foeniculum vulgare 15 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Fenikel môže vyrásť až do výšky 180 cm a má jemné
lístky podobné pierkam. Fenikel sa používal už za čias
starého Ríma, kedy ho vojaci konzumovali za účelom
prípravy na bitku a aby boli silní. Je známy svojou
zvláštnou vôňou a chuťou podobnou sladkému drievku,
ale rovnako pozoruhodná je aj jeho schopnosť priaznivo
vplývať na trávenie.* Fenikel môže pomôcť podporiť
zdravie pľúc a dýchacej sústavy a môžete ho tiež pridať
do vody alebo čaju, ak chcete potlačiť chuť na sladké.*
Fenikel je tiež známy svojou schopnosťou podporovať
metabolizumus, funkciu pečene a krvný obeh.*

POUŽITIE
• Používajte vnútorne na zlepšenie kvality dýchania.*
Aplikácia:
A
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S

Časť rastliny: semiačko
Spôsob získavania: parná destilácia
Popis arómy: sladká, medová, podobná
sladkému drievku
Hlavné chemické látky:
E-anetol, fenchol, α-pinén

HLAVNÉ ÚČINKY

• Pridajte kvapky feniklového oleja do vody alebo čaju,
aby ste potlačili chuť na sladké.*
• Pridajte do dezertov, ktoré tak získajú výraznejšiu
chuť.
• Do vegetariánskej kapsuly dajte 1 až 2 kvapky oleja,
ktoré priaznivo ovplyvnia Vaše trávenie.*

NÁVOD NA POUŽITIE

• Môže zlepšovať zdravie tráviaceho
systému, fungovanie pečene a krvný
obeh*

Rozptyľovanie: Pridajte 3 až 4 kvapky do Vami zvoleného
difúzera.
Vnútorné použitie: Pridajte 1 kvapku do cca 125 ml
tekutiny.
Vonkajšie použitie: Naneste 1 až 2 kvapky na zvolené
miesto. Ak chcete znížiť možnosť precitlivenosti pokožky,
zmiešajte ho s dōTERRA frakcionovaným kokosovým
olejom. Viac informácií nájdete nižšie.

Fenikel obyčajný

UPOZORNENIE

Kód proudktu: 41290001
Veľkoobch. cena: 12,75 €
PV: 16

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.

• Priaznivo vplýva na zdravé trávenie*
• Podporuje zdravie dýchacieho systému*

Foeniculum vulgare 15 ml

* Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu, vyliečenie akéhokoľvek ochorenia, ani na jeho prevenciu.
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