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PRODUCTBESCHRIJVING
Petitgrain essentiële olie wordt gewonnen uit de zure
sinaasappel, die van oudsher gebruikt wordt in
traditionele verzorgingsrituelen. Deze olie kan, onder
andere, onstpanning bevorderen en de zichtbaarheid van
oneffenheden van de huid verminderen. Petitgrain wordt
volop gebuikt in de parfumindustrie vanwege het frisse,
kruidachtige aroma. Petitgrain combineert goed met
Lavender essentiële olie, omdat zij vele cosmetische
voordelen gemeen hebben.

TOEPASSINGEN
• Gebruik petitgrain in combinatie met dōTERRA
gefractioneerde kokosolie voor een ontspannende
massage.
• Verdun en breng aan op de huid voor het verminderen
van huidimperfecties.
• Combineert goed met andere citrusoliën, cassia, kaneel,
eucalyptus, geranium en citroengras.

VOORNAAMSTE VOORDELEN
• Petitgrain olie heeft een fris, fleurig en vaak kruidig
aroma.
• De ontspannende eigenschappen van petitgrain
essentiële olie kunnen gunstig zijn voor een massage.
• Vermindert oneffenheden op de huid, gebruik voor
het aanbrengen van een moisturizer.
• Het aanbrengen van Petitgrain oliën bevordert
gevoelens van kalmte en ontspanning.

TIPS VOOR AANBRENGEN OP DE HUID
Om oneffenheden van de huid te helpen verminderen, kun
je een paar druppels petitgrainolie toevoegen aan
gefractioneerde kokosolie en deze aanbrengen op puistjes
of oneffenheden van de huid. Wanneer je een nieuwe
essentiële olie op de huid gebruikt, kan het nuttig zijn om
een kleine dosis van de olie op je huid te testen om er
zeker van te zijn dat deze geen gevoeligheid of irritatie aan
de huid veroorzaakt. Vanwege hun kracht is het ook
belangrijk om essentiële oliën te verdunnen met een
draagolie voordat je ze op de huid gebruikt om huidirritatie
te helpen minimaliseren.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Meng voor massage 5 druppels met 10 ml
dragerolie. Meng voor een bad 5 druppels met 5 ml
dragerolie. Meng voor parfumeren 1 druppel met 10
druppels dragerolie. 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. Vermijd zonlicht en UV-straling gedurende ten
minste 12 uur na het aanbrengen.
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