Wild Orange (Laukinių apelsinų)
Citrus sinensis 15 ml

PRODUKTO INFORMACIJOS
PUSLAPIS

PRODUKTO APRAŠYMAS
Dėl energijos suteikiančio aromato ir daugelio kitų
naudingų savybių iš žievelių šaltai išspaustas laukinių
apelsinų eterinis aliejus yra vienas iš geriausiai
parduodamų dōTERRA eterinių aliejų. Laukinių apelsinų
eterinis aliejus, kurio sudėtyje yra daug monoterpenų,
pasižymi stimuliuojančiomis ir valančiomis savybėmis.
Laukinių apelsinų eterinis aliejus suteikia bet kokiam
eterinių aliejų mišiniui saldaus ir gaivinančio aromato, kuris
gali pagerinti nuotaiką ir suteikti energijos!

NAUDOJIMAS
• Garinkite laukinių apelsinų eterinį aliejų, kai norite
nuotaiką pakeliančio kvapo ir įgauti energijos.
• Norėdami patirti energijos pliūpsnį, vieną ar du lašus ant
delno sumaišykite su tokiu pat tūriu pipirmėčių ir
bosvelijų eterinių aliejų, patrinkite delnus ir masažuokite
jais sprandą.
Augalo dalis: apelsinų žievelės
Ekstrakcijos metodas: saltai spaustas
Aromato apibūdinimas: saldus, gaivus, citrusinis
Pagrindiniai cheminiai komponentai: limonenas

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI
• Šaltai spaustas iš citrinų žievelių, išlaikant visas
naudingas ir stiprias savybes.
• Gerai žinomas dėl energijos suteikiančio aromato
ir valančio poveikio.
• Naudojant ar garinant šį eterinį aliejų, jo kvapas iš
karto atpažįstamas ir idealiai tinka virtuvei ar
vonios kambariui atgaivinti.
• Puikiai tinka maišyti su kitais dōTERRA eteriniais
aliejais: gaunamas saldus gaivinantis aromatas,
kuris pakelia nuotaiką.

• Įlašinkite kelis laukinių apelsinų eterinio aliejaus lašus į
bekvapį losjoną ir tepkite visą kūną.
• Kad nusiprausę duše jaustumėtės energingi, įlašinkite
kelis lašus eterinio aliejaus į kūno prausiklį ir
išsimuiluokite.

NAUDOJIMO NURODYMAI
Aromatiniai: Įlašinkite tris ar keturis lašus į pasirinktą
difuzorių.
Vietinis naudojimas: Užlašinkite vieną ar du lašus ant
norimos srities. Atskieskite dōTERRA frakcionuotu kokosų
aliejumi, kad sumažintumėte odos jautrumą. Atsargumo
priemones galite rasti toliau.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei laukiatės, žindote kūdikį ar sergate, pasitarkite su
gydytoju. Saugoti, kad nepatektų į akis, vidinę ausį ir ant
jautrių vietų. Venkite saulės ar UV spindulių bent 12
valandų po produkto naudojimo.
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