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PRODUCTBESCHRIJVING
Kalmerend en ontspannend, Clary Sage essentiële olie  
wordt meestal gebruikt vanwege de kalmerende effecten  
bij gebruik op de huid. Het helpt ook om emoties in balans  
te brengen. Het belangrijkste chemische bestanddeel van 
muskaatsalie is linalylacetaat, onderdeel van de estersgroep, 
en maakt het een van de meeste ontspannende, 
verzachtende en balancerende essentiële oliën.

TOEPASSINGEN
• Verdun met dōTERRA Gefractioneerde Kokosolie om  

de huid te masseren, verzachten of te verjongen.

• Breng tijdens jouw menstruatiecyclus verlichting aan  
op jouw buik door de Scharlei olie aan te brengen op  
het gewenste gebied van je buik en wrijf in voor een 
verzachtende massage.

• Verbeter jouw shampoo en conditioner door één of  
twee druppels Scharlei olie toe te voegen.

GEBRUIKSAANWIJZING
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. 

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.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Als een van de meest kalmerende en 
stabiliserende essentiële oliën biedt Clary Sage 
vele voordelen bij gebruik op de huid.

• Scharlei essentiële olie is een belangrijk ingrediënt 
in dōTERRA’s eigen maandelijkse blend, 
ClaryCalm.

• Werd in de Middeleeuwen gebruikt vanwege de 
voordelen voor de huid en is populair gebleven.

• Scharlei olie bevordert het gevoel van ontspanning 
als voorbereiding op een goede nachtrust.

• Kalmeert en verzacht wanneer deze op de huid 
wordt aangebracht en kan helpen bij het 
bevorderen van gezond uitziend haar en gezond 
uitziende hoofdhuid.

Clary Sage (Scharlei)
Salvia sclarea  15 ml


