Black Pepper

(Sort Peber) Piper nigrum 5 mL

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT BESKRIVELSE
Sort peber er bedst kendt som et madlavnings krydderi
til at forstærke smagen af mad, men dens indvendige og
topiske fordele er i lige grad bemærkelsesværdige.
Denne æteriske olie er høj i monoterpener og
sesquiterpener, kendte for deres antioxidante aktiviteter
og evne til at bekæmpe miljøskadelige og
sæsonbetingede trusler. Sort peber promoverer sund
cirkulation både indvendigt og eksternt, men skal
anvendes med forsigtighed ved topisk påførelse, på
grund af dens varme følelse. Den kan også hjælpe med
fordøjelsen af mad, hvilket gør det til den ideelle olie at
bruge i madlavningen, hvor den kan nydes for både
smagen og indvendige fordele.
Påføring:

Plante del:
Frugt
Ekstraktionsmetode:
Dampdestillation
Ekstraktionsmetode:
Varm, skarp, frugtagtig, krydret
Aromatisk Beskrivelse:
Caryophyllene, limonene, carene
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PRIMÆRE FORDELE
•
•
•
•
•

Rig på antioxidanter
Støtter sund cirkulation af blod
Hjælper fordøjelsen
Beriger smagen af mad
Lindrer følelser af angst

Black Pepper (Sort Peber)
Piper nigrum 5 mL

Artikel nummer: 41040001
Engros: 17.50* € / 22 PV
Priser inkluderer ikke VAT

*

ANVENDELSER
• Kombinér en til to dråber med dōTERRA Fraktioneret
Coconut Olie for at dulme ømme muskler og led,
eller varme huden efter koldt vejr.
• Forstøv eller direkte inhalér for at dulme følelser af
angst.
• Hæld en eller to dråber i en veggie kapsel dagligt når
sæsonbetingede trusler er høje.
• Tilføj til kød, supper, måltid, og salater for at styrke
smagen af din mad og hjælpe med fordøjelsen.
ANVISNINGER TIL BRUG
Forstøvning: Brug tre til fire dråber i en diffuser af
eget valg.
Topisk anvendelse: Påfør en til to dråber på ønsket
område. Fortynd med dōTERRA Fraktioneret Coconut olie
for at minimere overfølsomhed. Se yderligere
forholdsregler nedenunder.
ADVARSEL
Mulig overfølsomhed på huden. Hold ude af rækkevidde
for børn. Hvis du er gravid, ammer, eller under en læges
tilsyn, konsultér med din læge forinden. Undgå kontakt
med øjnene, indersiden af øerne og overfølsomme
områder.
Disse udsagn er ikke blevet evalueret af Food and Drug aAdministrationen.
Dette produkt er ikke beregnet til at behandle, helbrede eller forhindre en sygdom.
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