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PRODUCTBESCHRIJVING
Blauw boerenwormkruid, ook wel bekend als Marokkaans 
wormkruid, is een eenjarige geelbloeiende Mediterraanse 
plant uit Noord-Marokko. Deze bloem heeft een chemische 
samenstelling die je huid nodig heeft! Chamazuleen, een 
chemische stof in Blue Tansy, zorgt voor de karakteristieke 
indigo kleur. Deze essentiële olie staat bekend om de  
bevorderlijke kwaliteiten voor de huid. Voeg toe aan een heet 
bad, gebruik in combinatie met je favoriete 
huidverzorgingsproducten of masseer gewoonweg in de huid! 

TOEPASSINGEN
• Breng Blauw Boerenwormkruid aan om licht huidirritatie 

te verzachtenVoeg 1 of 2 druppels lotion toe voor een 
herstellende massage na een lange, zware dag of 
extreme workout.

• Voeg een druppel toe aan jouw favoriete moisturizer of 
cleanser en breng het op de huid aan om oneffenheden 
te helpen verminderen of huidirritatie te verzachten.

• Voeg een druppel toe aan je favoriete moisturiser of 
reinigingsproduct en breng aan op de huid.

EEN PRETTIG BLAUWTJE LOPEN
Wist je dat? Blauw boerenwormkruid is een belangrijk 
onderdeel van dōTERRA Deep Blue! De verzachtende 
eigenschappen van blue tansy, zoals de dōTERRA Deep 
Blue productlijn, helpen het lichaam te kalmeren en te 
verkoelen na langdurige activiteit of een intensieve 
inspanning. Masseer op de huid met gefractioneerde 
kokosolie of lotion na een lange dag werken of intensieve 
inspanning om het lichaam te helpen bij het natuurlijke 
herstelproces.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Voor massage, meng 5 druppels met 10 ml 
draagolie. Voor bad, meng 5 druppels met 5 ml draagolie. 
Voor gebruik als parfum, meng 1 druppel met 10 druppels 
draagolie. Uitsluitend voor gebruik op de huid.

VOORZICHTIG
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Ben je zwanger, of onder 
behandeling van een arts, raadpleeg dan eerst je arts. 
Vermijd contact met ogen, gehoorgang en gevoelige 
plekken. Kan vlekken veroorzaken op oppervlakten en 
textiel, en huid. 

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Belangrijkste ingrediënt in veel dōTERRA blends, 
waaronder dōTERRA Balance en Deep Blue.

• De zachte en licht fruitige geur van Blue Tansy 
heeft verkwikkende kwaliteiten die bevorderlijk 
 zijn voor een positieve atmosfeer.

• Naast talloze gebruiksmogelijkheden, kan Blue 
Tansy een kalmerend gevoel geven wanneer het  
op de huid wordt aangebracht.

• Gebruikt bij de productie om z‘n natuurlijke geur 
en als natuurlijke kleurstof voor zijn geliefde 
indigoblauwe kleur.

Blue Tansy
Tanacetum annuum  5 ml


