Wild Orange
Citrus sinensis 15 ml

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Vild appelsin udvindes ved koldpresning fra skrællen og er
en af dōTERRAs bedst sælgende æteriske olier på grund af
dens energigivende aroma og mange fordele. Med et højt
indhold af monoterpener har vild appelsin stimulerende og
rensende kvaliteter. Vild appelsin fremhæver enhver
æterisk olie med en frisk, sød og forfriskende aroma, der
kan løfte dit humør og energiniveau!

ANVENDELSER
• Spray vild appelsin i din olieforstøver for en opløftende
aroma og for at forbedre dit energiniveau.
• Dryp en eller to dråber på din håndflade sammen med
lige dele pebermynte og frankincense for at få et
energiboost; gnid håndfladerne sammen, og gnid dem
derefter i nakken.
• Tilføj nogle få dråber vild appelsin til en uparfumeret
creme, og påfør den på hele kroppen.
Plantedel: appelsinskal (skræl)
Udtrækningsmetode: koldpresset/udpresset
Aromatisk beskrivelse: sød, frisk, citrusagtig
Vigtigste kemiske komponenter: limonen

PRIMÆRE FORDELE
• Den koldpresses fra skallen for at bevare dens
delikate natur og anvendelige, kraftfulde egenskaber.
• Kendt for dens energigivende aroma og rensende
kvaliteter.
• En duft man genkender med det samme, når den
bruges eller forstøves i en olieforstøver, ideel til at
hjælpe med at opfriske køkkener eller badeværelser.
• Ideel at blande med enhver anden æterisk olie fra
dōTERRA for en sød, forfriskende aroma til at løfte
dit humør.

• Tilføj et par dråber æterisk olie til en kropssæbe, og
skum den op for et opfriskende bad.

BRUGSANVISNING
Aromatisk: Brug tre til fire dråber i den valgte olieforstøver.
Udvortes: Påfør en til to dråber på det ønskede område.
Fortynd med dōTERRA fraktioneret kokosolie for at
minimere enhver form for hudfølsomhed. Se yderligere
forholdsregler herunder.

ADVARSLER
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
øre og sensitive områder. Undgå sollys eller UV-stråler i
mindst 12 timer efter du har påført produktet.
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