
תפוז בר

תיאור המוצר 
שמן אתרי תפוז בר, המופק בסחיטה קרה מהקליפה, הוא אחד 
השמנים האתריים הנמכרים ביותר של חברת dōTERRA, בזכות 

הארומה הממריצה והתועלות הרבות שהוא מציע. תפוז בר עשיר 
במונו-טרפינים והוא בעל תכונות ממריצות ומעוררות. רכיב כימי 

זה מעניק לשמן תפוז הבר את היכולת לטהר ולרענן. קליפת 
התפוז עשירה גם בנוגדי חמצון המסייעים בשמירה על הבריאות 
הכללית. שמן תפוז בר משפר כל תערובת שמנים אתריים בזכות 

ארומה טרייה, מתוקה ומרעננת. 

שימושים
מוסיפים מספר טיפות של שמן אתרי תפוז בר לקרם לחות  	

לא מבושם למריחה על כל הגוף. 

 למקלחת ממריצה, מוסיפים מספר טיפות שמן אתרי  	
לסבון רחצה. 

לתוספת אנרגיה, מערבבים בכף היד טיפה או שתיים  	
יחד עם חלקים שווים של שמנים אתריים מנטה ולבונה. 

משפשפים את כפות הידיים זו בזו ושואפים עמוקות מבין 
כפות הידיים, ואז מורחים על העורף. 

הוראות שימוש
 שימוש לריסוס: יש להשתמש בשלוש/ארבע טיפות במפזר 

לפי הבחירה.

 שימוש כתוסף מזון: יש לדלל טיפת שמן אחת ב-125 מל‘ 
של נוזל.

שימוש מקומי: לעיסוי, מוהלים 5 טיפות עם 10 מ"ל שמן נשא. 
לאמבט, מוהלים 5 טיפות עם 5 מ"ל שמן נשא. לבישו.

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. יש להימנע מקרני השמש או 
מקרינת אולטרה-סגול )קרני ה-UV( למשך עד 12 שעות לאחר 

מריחת המוצר.

Citrus sinensis

)Wild Orange( תפוז בר
 Citrus sinensis

חלק בצמח: קליפות תפוז )קליפה( 
שיטת הפקה: כבישה קרה/זיקוק בקיטור

תיאור ארומה: מתוק, רענן, הדרים
רכיבים כימיים עיקריים: לימונן

מרומם את הנפש והגוף 	

מרענן את העור 	

15 מל‘

15 מל‘

דף מידע אודות המוצר

יתרונות עיקריים
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