Cassia (Kasszia)

Cinnamomum cassia 15 mL

TERMÉLINFORMÁCIÓS OLDAL

TERMÉKLEÍRÁS
A fahéj közeli rokona, a kasszia erős, fűszeres aromájával
kis mennyiségben használható bármely illóolaj keverék átalakítására.
A kassziát több ezer év óta használják a fizikai egészség
fenntartására* és az érzelmi jólét elősegítésére.* Ez egyike azon
kevés illóolajaknak, amelyeket az Ószövetség említ
összetéveszthetetlen illata és nyugtató tulajdonságai miatt. A kasszia
“melegítő” olaj, elősegíti az egészséges immunrendszer működését.
* Párologtatva is nagyszerű a hideg hónapokban melegítő
tulajdonságai és fűszeres illata miatt. Helyi használatra maró
természeténél fogva a kasszia hígítandó dōTERRA frakcionált
kókuszolajjal és közvetlenül belélegezve nagyon erős lehet. Hígítva a
kasszia segíthet a test megnyugtatásában. A kasszia használható
főzésre vagy fahéj helyett piték és kenyerek készítésére vagy
számtalan más desszertben.
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Növény része:
Kéreg

Kivonási módszer:
Gőzdesztilláció
Aromás leírás:
Meleg, fűszeres, fahéj illatú
Legfőbb kémiai összetevői:
Fahéjaldehid, a cinnamil-acetát

HASZNÁLATA
•

gyömbérrel vagy szegfűszeggel az szi- téli hónapokban.
•

Tegyünk egy-két cseppet zöldségkapszulába egy kiegészítő
immunrendszer- támogatásra, amikor a szezonális veszélyek
fennállnak.

•

Keverjük frakcionált kókuszolajjal és masszírozzuk a testbe
melegítő hatása miatt.

•

Keverjünk egy-két cseppet az ívóvizünkhöz citromolajjal az
emésztés könnítésére és az éhség csillapítására

LEGFŐBB ELŐNYEI
• Elősegíti az egészséges emésztést*
• Támogatja az egészséges immunfunkciót*
• Melegítő, hangulatemelő aroma

Tegyünk egy cseppet citrus-keverékekhez, vagy párologtassuk

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Párologtatás: Használjunk 3-4 cseppet kedvenc párologtatónkban.
Belsőleg: Hígítsunk 1 cseppet 125ml folyadékban.
Helyileg: Hígítsunk 1-2 cseppet dōTERRA frakcionált kókuszolajjal és
alkalmazzuk a kívánt helyen. A következőkben lásd a további
figyelmeztetést.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Tartsa távol gyermekektől. Terhes vagy
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Megrendelő szám: 30020001
Nagykereskedelmi ár: 16,00 € / 20 PV

szoptató anyák, illetve orvosi kezelés alatt állók konzultáljanak kezelő
orvosukkal. Kerüljük a szemeket, a belső füleket, és az érzékeny
területeket.

*A termék nem szándékozik betegséget diagnosztizálni, kezelni, gyógyítani vagy betegséget megelőzni.
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