Wild Orange (Savvaļas apelsīns)
Citrus sinensis 15 ml

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

PRODUKTA APRAKSTS
Savvaļas apelsīna eļļa, kuru iegūst aukstas spiešanas
procesā no mizas, ir viena no dōTERRA visbiežāk
pārdotajām ēteriskajām eļļām, un tai ir aktivizējošs aromāts
un daudzas labvēlīgas īpašības. Savvaļas apelsīna eļļā ir
daudz monoterpēnu un tai piemīt stimulējošas un attīrošas
īpašības. Savvaļas apelsīns piešķir jebkuram ēterisko eļļu
maisījumam svaigu, saldu, atsvaidzinošu aromātu, kas
uzmundrina un paaugstina enerģijas līmeni!

IZMANTOŠANA
• Izmantojiet savvaļas apelsīna eļļu difūzijas ierīcē, lai radītu
uzmundrinošu aromātu un paaugstinātu enerģijas līmeni.
• Enerģiskam stimulam uzpiliniet vienu vai divus pilienus
uz plaukstas kopā ar piparmētras un vīraka eļļu vienādā
attiecībā, saberzējiet plaukstās un pēc tam uzklājiet uz
skausta.
• Pievienojiet dažus pilienus savvaļas apelsīna eļļas
losjonam bez smaržas un uzklājiet losjonu visam ķermenim.
Auga daļa: apelsīna miza
Ekstrakcijas metode: auksti spiests
Aromāta apraksts: salda, svaiga, citrusaugļu
Galvenās ķīmiskās sastāvdaļas: limonēns

GALVENIE IEGUVUMI
• Legūst aukstas spiešanas procesā no mizas, lai
saglabātu maigās dabiskās un iedarbīgās īpašības.
• Pazīstams ar aktivizējošo aromātu un attīrošajām
īpašībām.
• Tūlītēji atpazīstams aromāts, lietojot difūzijas
ierīcē, ideāli piemērots virtuves vai vannas istabas
atsvaidzināšanai.
• Sajaucot ar citām dōTERRA ēteriskajām eļļām,
iegūst saldu, atsvaidzinošu aromātu, lai
uzmundrinātu.

• Ja vēlaties stimulējošu dušu, pievienojiet dažus pilienus
ēteriskās eļļas ķermeņa mazgāšanas līdzeklim un
nomazgājiet ar to ķermeni.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Aromātisks: Lietojiet trīs vai četras lāses pēc saviem
ieskatiem izvēlētā difūzijas ierīcē.
Aktuāli: Lietojiet vienu vai divas lāses, kur nepieciešams.
Atšķaidiet ar dōTERRA frakcionētu kokosriekstu eļļu, lai
izslēgtu ādas kairinājumu. Skatiet papildu piesardzības
pasākumus turpmāk.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Grūtniecēm vai
sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un personām ar veselības
problēmām jākonsultējas ar ārstu. Nepieļaut nokļūšanu
acīs, ausīs un uz jutīgām zonām. Pēc produkta uzklāšanas
vismaz 12 stundas neuzturieties saules vai UV staros.
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