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מנטה חריפה
Mentha piperita      מ”ל

תיאור המוצר
צמח המנטה החריפה הוא הכלאה של נענע המים ונענע, שתואר 

לראשונה על ידי קרל ליניאוס בשנת 1753. תכולת מנטול גבוהה כמו 
זו המצויה בשמן האתרי מנטה חריפה של dōTERRA היא המאפיינת 

אותו כאיכותי ביותר משאר המוצרים האחרים. המנטה החריפה 
משמשת בסוגים רבים של משחות שיניים וגומי לעיסה,

מנטה חריפה גם מסייעת להקלה על קלקולי קיבה ארעיים ומקדמת 
תפקוד נשימתי בריא בשימוש פנימי. שמן המנטה החריפה ממשיך 
להיות אחד מהשמנים האהובים ביותר מבין השמנים האתריים של 

 .dōTERRA

שימושים
  יש להשתמש בטיפה אחת של שמן מנטה חריפה עם לימון במים 	 

לשטיפת פה בריאה ומרעננת.

  יש להוסיף טיפה אחת או שתיים לכמוסות צמחיות כדי לסייע בהקלה 	 
על קלקול קיבה ארעי.

  ניתן להוסיף טיפה אחת למתכון השייק האהוב עליכם כדי להוסיף לו 	 
טוויסט מרענן.

  טפטפו טיפה אחת על כף היד עם טיפה אחת של שמן תפוז בר 	 
וטיפה אחת של שמן לבונה, ושאפו את האדים העולים מהטיפות 

להתרעננות של אמצע היום.

הוראות שימוש 
שימוש ארומטי: השתמש בשלוש עד ארבע טיפות במפזר אדים )דיפיוזר( 

 לבחירתכם.

שימוש פנימי: דללו טיפה אחת ב-120 מ”ל של נוזל.
שימוש מקומי: דללו טיפה אחת של שמן ב-25 מ”ל שמן קוקוס מזוקק של 

.dōTERRA

אזהרות
תיתכן רגישות בעור. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אם את בהריון, 

מניקה או נמצאת בהשגחת רופא, התייעצי עם הרופא שלך. יש להימנע 
ממגע עם העיניים, פנים האוזניים ואזורים רגישים.  

חלק הצמח: עלים/גבעול
שיטת מיצוי: זיקוק בקיטור

תיאור ארומטי: ניחוח מנטה, רענן, עשבי
רכיבים כימיים עיקריים: מנטול, מנטון, אקליפטול

 

תומך בנשימה בריאה ונקייה בשימוש פנימי.	 

מקדם את בריאות מערכת העיכול בבליעה.	 
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תכולת המנטול הגבוהה של שמן המנטה החריפה של 
dōTERRA מבדילה אותו משמנים אחרים בכל הנוגע 

לאיכות, והופכת אותו לאחד מהשמנים האתריים הנמכרים 
 .dōTERRA ביותר של
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