Lime (Limeta)

EUROPE

Citrus aurantifolia 15 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Esenciálny olej dōTERRA z limety sa lisuje za studena z kôry
čerstvých limiet. Má osviežujúce a energizujúce vlastnosti, čo
sa týka vône i chuti. Limety sa často používajú v hlavných jedlách
a nápojoch vďaka svojej sviežej, citrusovej chuti. Vďaka vysokému
obsahu limonénu má limeta čistiace účinky na vnútro organizmu*
a môže sa difúzovať na prečistenie vzduchu. Je tiež efektívnym
a prírodným prostriedkom na čistenie povrchov. Limeta je
známa svojou schopnosťou pozdvihovať, uvádzať do rovnováhy
a energizovať. Často sa používa do čistiacich gélov na tvár
a sprchových gélov, keďže má čistiace vlastnosti
a povznášajúcu vôňu.

POUŽITIE

Aplikácia:
Časť rastliny: limetová kôra
Spôsob získavania: lisovanie za studena
Popis arómy: citrusová, kyslá, sladká
Hlavné chemické látky: limonén, β-pinén,
γ-terpinén

HLAVNÉ ÚČINKY
•

podporuje zdravie imunitného systému*

•

vďaka stimulačným a osviežujúcim
vlastnostiam pozitívne vplýva na náladu

•

používa sa na čistenie ako aromaticky, tak aj
na pokožku a vnútorne

•

podporuje emočnú vyrovnanosť a zdravie

•

Rozptyľujte v difúzeri na prečistenie vzduchu
a pozdvihnutie nálady.

•

Kvapnite limetku na chumáč vaty a použite na odstránenie
mastných škvŕn a zvyškov lepidla z nálepiek.

•

Pridajte 1 kvapku do vody na vylepšenie chuti.

•

Pridajte 1 kvapku do čistiaceho gélu na tvár či do šampónu,
aby ste zlepšili ich čistiace vlastnosti.

NÁVOD NA POUŽITIE

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.

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. Aspoň 12 hodín po nanesení na pokožku sa
vyhýbajte slnečným lúčom či UV žiareniu.

Limeta

Citrus aurantifolia 15 ml

Kód produktu: 30870001
Veľkoobch cena: 12 €
PV: 15

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