Cedarwood

Juniperus virginiana 15 ml
PRODUKTINFORMATION

PRODUKT BESKRIVELSE
Den æteriske olie cedertræ er kendt for sin fyldige
farvetone og varme, træagtige duft, som giver et utal af
fordele. Cedertræ anses for at være en af de olier, der
er bedst til at holde jordforbindelsen og hjælper med at
fremme et beroligende miljø efter en lang dag. Det hører
hjemme i et koldt klima, trives i stor højde og kan blive op
til 30 m højt. I lighed med dets størrelse og styrke vækker
cedertræ følelser af velvære og vitalitet. Når den påføres
udvortes har cedertræ opklarende egenskaber. Endvidere
bruges cedertræ ofte til massageterapi til at afslappe og
lindre sindet og kroppen.

ANVENDELSER
• Massér en eller to dråber på brystkassen inden sport
for at berolige og fokusere sindet inden motion.
• Forbedr forekomsten af urenheder ved at påføre en
dråbe direkte på det påvirkede område.

PRIMÆRE FORDELE
• Olie fra cedertræ har beroligende egenskaber,
som hjælper med at finde jordforbindelsen for
både sind og krop.
• Den fremmer velvære og vitalitet inden træning
med dens beroligende egenskaber, hvilket
hjælper dig med at fokusere.
• Cedertræoliens rengørende egenskaber kan også
hjælpe med at forbedre forekomsten af urenheder
på huden.
• Cedertræolies kemiske sammensætning gør den
effektiv til at virke insektfrastødende uanset
årstiden.
• Den er blevet brugt af gamle civilisationer
i århundreder pga. dens utallige
anvendelsesmuligheder af både olien og
selve træet.

• Forstøv cedertræolie i din olieforstøver derhjemme,
på kontoret eller arbejdsområdet for at fremme
følelser af selvtillid.
• Brug den i slutningen af en lang dag for at fremme
følelsesmæssig balance og et afslappende miljø.
• Lav dit eget æteriske insektafvisende middel ved at
bruge dōTERRA fraktioneret kokosolie og cedertræolie.

BRUGSANVISNING
Aromatisk: Brug tre til fire dråber i den valgte olieforstøver.
Udvortes: Bland 5 dråber med 10 ml bæreolie til massage.
Bland 5 dråber med 5 ml bæreolie til bade. Bland 1 dråbe
med 10 dråber bæreolie til parfumering.

ADVARSEL
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for
børn. Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk
behandling, skal du konsultere din læge. Undgå kontakt
med øjne, indre ører og sensitive områder.
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