Turmeric (Kurkuma)
Curcuma longa 15 ml

INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Kořen kurkumy i esenciální olej z kurkumy jakožto hlavní
rostlinné složky tradičních ájurvédských léčebných postupů
mají dlouhou tradici, která inspiruje moderní využití
kurkumy v současnosti. Esenciální olej kurkuma,
destilovaný parou z kořene kurkumy, má dvě jedinečné
chemické sloučeniny, turmeron a aromatický turmeron.
Díky těmto sloučeninám je esenciální olej kurkuma
nezbytnou součástí vaší každodenní péče o zdraví.
Kurkuma je blahodárná při vnitřním užití, pomáhá posílit
přirozené funkce imunitního systému. Kurkuma může také
pomoci podpořit čistou, hladkou a zářivě vypadající pleť.
Tento esenciální olej působí také jako skvělý koktejl chutí,
kterým obohatíte své oblíbené pikantní pokrmy.

POUŽITÍ
• Užívejte vnitřně na podporu přirozených reakcí
imunitního systému.

Část Rostliny: oddenek
Metoda Získávání Výtažku: parní destilace
Popis Vůní: hřejivá, kořeněná, zemitá, dřevitá
Hlavní Chemické Složky: aromatický turmeron
a turmeron

• Dle potřeby použijte Kurkumu k ošetření
problematického místa na pokožce nebo jako obličejovou
masku, která pomáhá snížit výskyt skvrn, nebo pro
celkový, zdravím zářící vzhled.
• Zkuste dát 1–2 kapky do čaje nebo vody pro lehce
bylinkovou chuť.

NÁVOD K POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY

Rozptylování v Difuzéru: Použijte tři až čtyři kapky do
difuzéru dle svého výběru.

• Pomáhá posílit zdravé fungování metabolismu

Vnitřní Užití: Zřeďte jednu kapku v cca 120 ml kapaliny.

• Podporuje celkové zdraví buněk

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.

• Pomáhá posílit zdravou integritu buněčného
systému
• Podporuje přirozené funkce imunitního systému
• Při rozptylování v difuzéru dodává kurkuma
emoční vzpruhu a může pomoci zlepšit náladu

Turmeric (Kurkuma)

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.

Curcuma longa 15 ml
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