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Guaiacwood
Bulnesia sarmientoi  15 ml

• Wordt van oudsher gebruikt door inheemse 
Amerikanen voor praktijken zoals meditatie en 
wellness-ceremonies.

• Wordt gebruikt in luxe geuren en 
huidverzorgingsproducten vanwege de licht zoete, 
aardachtige geur.

• Gecombineerd met gefractioneerde kokosolie kan 
het lichte huidirritaties kalmeren en de natuurlijke 
hydratatie van de huid ondersteunen.

• Kan voor een aardende, kalmerende en rustige 
sfeer zorgen door de houtachtige geur.

PRODUCTBESCHRIJVING 
dōTERRA haalt Guaiacwood essentiële olie op duurzame en 
ethische wijze uit Paraguay. Samen met onze inkooppartner 
veranderen we de toekomst van het risicolopende would Gran 
Chaco, een van de biologisch meest diverse gebieden ter 
wereld. De essentiële olie wordt met stoom gedistilleerd uit 
het kernhout van de Bulnesia sarmientoi en gemengd met 
gefractioneerde kokosolie om dōTERRA Guaiacwood 
essentiële olie te produceren. Deze olie staat bekend om zijn 
grondachtige, aardende aroma met een subtiel zoet vleugje. 
De houtachtige geur kan een kalmerende, rustige sfeer 
teweegbrengen. 

TOEPASSINGEN
• Doe één of twee druppels op het gewenste gebied om lichte 

huidirritaties te kalmeren. 

• Voeg een druppel toe aan je dagelijkse vochtinbrenger om 
de natuurlijke hydratatie van de huid te ondersteunen.

• Gebruik voor meditatie of yoga om je oefeningen te 
verbeteren en je nog meer geaard te voelen.

• Gebruik als basisnoot voor het maken van je eigen recept 
en breng aan als dagelijks, aardachtig, subtiel zoet aroma.

GEBRUIKSAANWIJZING
Doe één of twee druppels op het gewenste gebied. Zie 
hieronder voor extra waarschuwingen.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Indien je zwanger bent, borstvoeding geeft 
of onder behandeling bent van een arts, raadpleeg dan eerst 
jouw arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant van de 
oren en gevoelige gebieden. 


