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פלפל ורוד

תיאור המוצר 
השמן האתרי פלפל ורוד מגיע מפירות היער של עץ הפלפל הורוד 
או הפלפלון ירוק העד הריחני שמקורו בפרו ובאיזורים אחרים של 

דרום אמריקה. מרכיב פופולרי בבשמים משובחים. למרות שמו, 
 )Piper nigrum( פלפל ורוד אינו קשור לתבלין הנפוץ פלפל שחור

והוא למעשה חלק מאותה משפחה של עץ הקשיו . פלפל ורוד 
הוא שמן מרגיע המשמש באופן ארומטי לתמיכה במצב הרוח. 
ההשפעה  המרגיעה שאתם חשים בעת שאיפת שמן זה נובעת 

מ-Limonene, אחד המרכיבים העיקריים של השמן. 
מקור השמן האתרי פלפל ורוד של dōTERRA הוא בקניה ובפרו 

באמצעות Co-Impact ®Sourcing המספקת הזדמנויות כלכליות 
לתמחור הוגן לחלקאים וקוצרים בקנה מידה קטן.

שימושים
• שלבו 1 מ"ל פלפל ורוד עם 1 מ"ל של שמן קוקוס מזוקק של 

dōTERRA לקבלת עיסוי מרגיע

• שאפו או נשמו את האדים כדי לקדם תחושות עירנות

• ערבבו עם שמני הדרים או פרחים ליצירת ארומה ממריצה 

הוראות שימוש 
שימוש ארומטי: טפטפו  שלוש עד ארבע טיפות בדיפיוזר המועדף 

עליכם.
שימוש מקומי: דללו טיפה אחת של שמן פלפל ורוד עם 1 מ"ל שמן 

קוקוס מזוקק של dōTERRA כדי למזער רגישות בעור. ראו הנחיות 
זהירות נוספות למטה.

אזהרות 
קיימת אפשרות לרגישות בעור. הרחק מהישג ידם של ילדים. אם 

הנך בהיריון, מניקה או נמצאת תחת מעקב רפואי, יש להתייעץ 
עם הרופא המטפל טרם שימוש במוצר. יש להימנע ממגע בעיניים, 

האוזן הפנימית ואזורים רגישים.

dōTERRA Holdings, LLC-כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים ל

פלפל ורוד
Schinus molle

 פלפל ורוד הוא שמן מרגיע כאשר  משתמשים בו באופן  	
ארומטי לתמיכה במצב הרוח.  

5 מ"ל

סגולות עיקריות

מקור הגידול בדרום אמריקה, לעץ הפלפל הורוד 
יש פירות יער אדומים או ורודים זעירים שמהם 

מפיקים את השמן האתרי. פלפל ורוד מרגיע 
ובעל ארומה חריפה ופירותית נעימה, הפופולרית 

בבשמים.

תיאור ארומטי: חריף, פירותי,  מעט עצי
שיטת מיצוי: זיקוק בקיטור

חלק הצמח: פרי
Limonene, α-Phellandrene, Myrcene :רכיבים

Schinus molle5 מ"ל


