Zelená Mandarinka
Citrus nobilis 15 ml

INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Esenciální olej zelená mandarinka se lisuje z nedozrálého
ovoce stromu mandarinka obecná, kdežto esenciální olej
červená mandarinka se získává ze zralejších plodů. Zelená
mandarinka má vlastnosti, které podporují pocit klidu, a
může pomoci při vnitřním užití. Zelená mandarinka může
pomoci posílit zdravé zažívání a zdravou kardiovaskulární
integritu. Kromě toho, že tento olej dokáže být skvělým
chuťovým zpestřením v kuchyni, jeho čistá a posilující vůně
může být příjemným zážitkem také při rozptylování v
difuzéru.

POUŽITÍ
• Zkuste přidat jednu až dvě kapky oleje zelená
mandarinka do sklenice vody, až se budete chtít napít.
• Při vnitřním užití pomáhá posílit pocit klidu.
• Užijte jednu až dvě kapky na podporu zdravé funkce a
obranyschopnost imunitního systému.
Část Rostliny: slupka
Metoda Získávání Výtažku: lisování za studena
Popis Vůní: citrusová, ovocná, nasládlá a květová
Hlavní Chemické Složky: limonen, γ-terpinen

HLAVNÍ VÝHODY
• Potravinářské aroma
• Zklidňující a povznášející vůně
• Pomáhá posílit přirozenou obranyschopnost

NÁVOD K POUŽITÍ
Rozptylování v Difuzéru: Použijte tři až čtyři kapky do
difuzéru dle svého výběru.
Vnitřní Užití: Zřeďte jednu kapku v cca 120 ml kapaliny.
Použití na Pokožku: Naneste jednu až dvě kapky na
požadované místo. Zřeďte s nosným prostředkem, aby se
možnost podráždění citlivé pokožky minimalizovala. Níže viz
další preventivní opatření.

UPOZORNĚNÍ
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Těhotné, kojící ženy nebo ošetřovaní pacienti
by se měli poradit se svým lékařem. Zamezte styku s
očima, vnitřkem uší a s citlivými místy na pokožce. Po
aplikaci produktu nelze pokožku vystavovat 12 hodin
ultrafialovému záření.
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