Divoký Pomeranč
Citrus sinensis 15 ml

INFORMACE O PRODUKTU

PRODUKTU
Olej z planého pomeranče je za studena lisovaným olejem z
pomerančové kůry a díky své energizující vůni a širokému
spektru zdravotních účinků patří mezi nejprodávanější
esenciální oleje společnosti dōTERRA. Divoký Pomeranč
obsahuje vysoké množství monoterpenů a díky nim má
stimulační a energizující vlastnosti. Tato chemická složka
dodává divokému pomeranči očišťující a osvěžující
schopnosti. Pomerančová kůra je také plná antioxidantů,
které pomáhají udržovat celkové zdraví. Planý pomeranč
díky své svěží, sladké, osvěžující vůni vylepší jakoukoli
směs esenciálních olejů.

POUŽITÍ
• Přidejte několik kapek divokého pomeranče do
neparfemovaného mléka a naneste na celé tělo.
• Pro osvěžující sprchu přidejte několik kapek esenciálního
oleje do sprchového gelu.
Složení: pomerančová kůra
Způsob získávání: lisování za studena
Popis aroma: sladké, svěží, citrusové
Hlavní chemické látky: limonen

HLAVNÍ ÚČINKY
• Vzpružuje tělo a mysl
• Osvěžuje kůži

• Pro zvýšení energie kápněte jednu až dvě kapky do dlaně
spolu se stejným množstvím máty peprné a kadidla.
Dlaně promněte a zhluboka se z nich nadechněte, pak
rozetřete na zadní část krku.

NÁVOD K POUŽITÍ
Rozptylování: Přidejte tři až čtyři kapky do Vámi
zvoleného difuzéru.
Použití jako potravinářská přídatná látka: Přidejte jednu
kapku do 125 ml tekutiny.
Venkovní použití: Na masáž smíchejte 5 kapek s 10 ml
základového oleje. Pro koupel smíchejte 5 kapek s 5 ml
základového oleje. Pro vytvoření parfému smíchejte 1
kapku s 10 kapkami základového oleje.

UPOZORNĚNÍ

Divoký Pomeranč
Citrus sinensis 15 ml

Kód produktu: 60204655

Může dráždit kůži. Ukládejte mimo dosah dětí. Těhotné
ženy a pacienti užívající léky by měli užití tohoto oleje
konzultovat s lékařem. Vyhněte se kontaktu oleje s
očima, ušima a s citlivými oblastmi těla. Minimálně 12
hodin po nanesení na pokožku se vyhnete slunečnému i
UV záření.
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