Cedarwood (Cederhout)
Juniperus virginiana 15 ml
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PRODUCTBESCHRIJVING
Essentiële olie van cederhout staat bekend om haar rijke
tonen en warme, houtachtige geur en heeft vele voordelen
voor de huid. Cederhout wordt beschouwd als een van de
meest aardende oliën en helpt een kalmerende omgeving
te creëren aan het einde van een lange dag. Cederhout
groeit in een koel klimaat en voelt zich thuis op grote
hoogtes waar de bomen wel 30 meter hoog worden.
Wanneer Cederhout op de huid wordt aangebracht, heeft
het een opfleurende werking. Verder wordt Cederhout
gebruikt bij massages om de geest en het lichaam tot rust
te brengen en te kalmeren.

GEBRUIK
• Masseer voor het sporten één tot twee druppels op
de borst voor gronding en het focussen van de geest
voorafgaand aan een workout.
• Verbeter de verschijning van huidoneffenheden door één
druppel direct op het aangetaste gebied aan te brengen.

PRIMAIRE VOORDELEN
• De reinigende eigenschappen van Cederhout olie
kunnen ook helpen bij het verbeteren van
verschijning van huidoneffenheden.
• Al eeuwenlang door oude beschavingen gebruikt
vanwege de eindeloze cosmetische toepassingen.

• Gebruik aan het einde van een lange dag om emotioneel
evenwicht en een ontspannende omgeving te bevorderen.

HUIDVERZORGING & CEDERHOUT
Cederhout is ongeacht je huidige gezichtsverzorging een
snelle en makkelijke toevoeging die je teint enorme
voordelen kan bieden. Voeg tijdens je gezichtsverzorgingsroutine
één tot twee druppels toe aan je toner of moisturizer om
een heldere, gezond uitziende huid te bevorderen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: Op de huid: Voor massage, mix 5 druppels met
10 ml draagolie. Voor in bad, mix 5 druppels met 5 ml
draagolie. Voor parfum, mix 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. Raadpleeg je arts als je
zwanger bent of onder behandeling staat. Vermijd contact
met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken.
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