Pink Pepper (Pepř Růžový)
Schinus molle 5 ml

INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Růžová zrnka pepře, přestože jsou vzhledově podobná
černému pepři s výjimkou barvy, jsou blízce příbuzná
kešu. Pepřovec obecný (Schinus molle), spíše známý jako
pepř růžový, byl v pradávné kultuře Inků považován za
posvátný strom. Původní obyvatelé využívali všechny
části stromu včetně plodů v podobě růžových zrnek
pepře jako přírodní léčbu zdravotních potíží. Pepř růžový
můžete použít díky jeho mírně ovocné a peprné chuti
namísto mletého černého pepře k ochucení masa,
omáček a dalších pokrmů.

POUŽITÍ
• Připravte si zklidňující masáž použitím jedné či dvou
kapek smíchaných s frakcionovaným kokosovým
olejem dōTERRA.
• Zkuste použít pepř růžový pro dodání kořeněné chuti, až
budete příště něco vařit.
Část rostliny: plod
Metoda Získávání Výtažku: parní destilace
Popis Vůní: kořeněná, ovocná, lehce dřevitá
Hlavní Chemické Složky: limonen, α-fellandren,
myrcen

HLAVNÍ VÝHODY
• Dodává jídlu lepší chuť při vaření
• Ceněná pro své posilující aroma

• Svou povzbuzující vůní podporuje zaměření bdělé
pozornosti.
• Pepř růžový může nahradit pepř černý k dochucení
pokrmů.

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

Pink Pepper
(Pepř Růžový)

Schinus molle 5 ml

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.
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