Venkel (zoet)

EUROPE

Foeniculum vulgare 15 ml
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PRODUCT OMSCHRIJVING
Venkel kan groeien tot een hoogte van 1,80 m en heeft
delicate vederachtige blaadjes. De geschiedenis met het
gebruik van Venkel gaat terug tot de Romeinse soldaten,
die vertelde dat het eten van Venkel hen sterk en klaar
maakte voor de strijd. Venkel is het meest bekend om zijn
kenmerkende dropgeur en smaak, opmerkelijk is ook de
bevordering van een gezonde stofwisseling.* Venkel kan
de gezondheid van de longen en het ademhalingssysteem
ondersteunen, toegevoegd aan water of thee kan het
helpen bij het gevecht tegen zoete trek.* Venkel is ook
bekend vanwege de ondersteuning bij een gezond
metabolisme, lever functie, en bloedsomloop.*

GEBRUIK
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Plant Deel: Zaden
Methode: Stoom destillatie
Aromatische omschrijving : Drop, zoet, honing
Hoofd chemische component: E-anethole,
fenchol, α-pinene

PRIMAIRE VOORDELEN
• Bevorderd gezonde spijsvertering.*
• Ondersteund gezond
ademhalingssysteem.*
• Kan helpen en ondersteunen bij een
gezond metabolisme, leverfunctie, en
bloedsomloop.*

Venkel (Zoet)

Foeniculum vulgare 15 ml

Product nummer: 41290001
Inkoop: 12,75 €
16 PV

• Innemen om het ademhalingssysteem te
ondersteunen.*
• Doe 1 druppel Venkel in water of thee om te zoete trek
tegen te gaan.*
• Voeg toe aan toetjes als extra smaak.
• Doe 1 tot 2 druppels in een veggie capsule om de
spijsvertering te ondersteunen.*

HOE TE GEBRUIKEN:
Verstuiven: gebruik 3 tot 4 druppels in de diffuser van
jouw keuze.
Innemen: Verdun 1 druppel met 2 dl vloeistof naar keuze.
Topical: doe 1 tot 2 druppels op gebied naar keuze.
Vedun met DoTerra gefractioneerde Kokosolie bij een
gevoelige huid. Zie andere voorzorgsmaatregelen
hieronder.

WAARSCHUWING:
Mogelijk gevoelige huid. Buiten gebruik van kinderen
houden. Wanneer je zwanger bent, borstvoeding geeft, of
onder medische behandeling bent, neem contact op met je
behandelend arts. Vermijd contact met ogen, het innerlijke
oor, en gevoelige gebieden.

*Dit Product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing, voorkomen van ziekten.
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