Wild Orange (Vadnarancs)
Citrus sinensis 15 ml

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
A héjból hidegen sajtolt vadnarancsolaj energizáló
aromájának és számos jótékony hatásának köszönhetően
a dōTERRA egyik legkelendőbb esszenciális olaja.
A monoterpénekben gazdag vadnarancs stimuláló és
tisztító tulajdonságokkal bír. A hangulatemelő és energiát
adó olaj frissítő, édes és üde aromájával bármilyen
esszenciálisolaj-keveréket nagyszerűen kiegészít.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Párologtasson vadnarancs esszenciális olajat párologtató
készülékével, hogy élvezhesse az így kapott felemelő
aromát, és feltöltődjön energiával.
• Ha egy kiadós feltöltődésre vágyik, adagoljon belőle
egy-két cseppet a tenyerébe, azonos egységnyi
borsmenta- és tömjénolajjal együtt, dörzsölje össze a
tenyerét, majd dörzsöljön belőle a tarkójára is.
• Adjon néhány csepp vadnarancsolajat illatmentes
testápolójához, és alkalmazza az egész testén.
Növényi rész: narancshéj
Kivonási eljárás: hideg préselés
Aroma jellemzői: édes, friss, citrusos
Legfőbb kémiai összetevők: limonén

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK
• Hidegen sajtolják a gyümölcs héjából, hogy
megőrizzék jellegzetesen finom összetételét,
valamint hasznos és erőteljes tulajdonságait.
• Energizáló aromájáról és tisztító tulajdonságairól
ismert.
• Párologtatva az olaj azonnal felismerhető,
jellegzetes illata ideális konyhai vagy fürdőszobai
légfrissítő.
• Tökéletesen elegyíthető a dōTERRA többi
esszenciális olajával, ha egy édes, frissítő
aromával szeretné javítani a hangulatát.

• Ha egy élénkítő zuhanyra vágyik, adjon néhány csepp
olajat tusfürdőjéhez, mielőtt bekenné magát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Párologtatva: Cseppentsen három vagy négy cseppet egy
tetszőleges párologtatóba.
Helyileg: Vigyen fel belőle egy-két cseppet a kívánt
területre. A bőrérzékenység minimálisra csökkentése
érdekében hígítsa a dōTERRA frakcionált kókuszolajával.
További óvintézkedésekről alább olvashat.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva
tárolandó. Ha Ön várandós, szoptat vagy orvosi kezelés
alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel,
belső füllel és érzékeny területekkel való érintkezést.
A termék felvitelét követő legalább 12 órán át kerülje a
napfényt vagy UV-sugárzást.
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