Citroengras

Cymbopogon flexuosus 15 ml
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PRODUCT OMSCHRIJVING
Een lange, vaste plant, Citroengras heeft een subtiele
citrusgeur en wordt gebruikt in Aziatische gerechten in
soepen, thee en curries, evenals met vis, gevogelte,
rundvlees en zeevruchten. Naast zijn unieke smaak,
bevordert de essentiële olie van Lemongrass gezonde
spijsvertering en werkt bij inname versterkend voor de
systemen van het lichaam.* Ook zuivert en versterkt het de
huid indien toegepast en wordt vaak gebruikt in
huidverzorgingsproducten voor deze voordelen. Citroengras
is een ideale olie die u kunt gebruiken bij massage
therapie. Citroengras heeft een scherp, kruidig aroma dat
het bewustzijn kan verhogen en een positief vooruitzicht
bevordert.

GEBRUIK
Toepassing:
Gedeelte van de plant: Blad
Extractie methode: Stoom destillatie
Aromatische beschrijving: Citrus,
herbaceous, smoky
Belangrijkste chemische componenten:
Geranial, neral

PRIMAIRE VOORDELEN
• Ondersteunt gezonde spijsvertering wanneer als
capsule ingenomen*
• Combineer met een dragerolie voor een
rustgevende massage
• Gebruik verdunt na sporten voor een
verfrissend gevoel

• Combineer gelijke delen gefractioneerde kokosolie en
citroengrasolie voor een massage na een zware training.
• Gebruik om smakelijke entrées en vleesgerechten te
maken, terwijl gezonde spijsvertering bevorderd wordt.*
• Mengt goed met basilicum, Kardemom of Spearmint.
• Verdun de olie en wrijf of sproei op de huid voordat u
naar buiten gaat.
• Essentiële olie van citroengras stoot natuurlijk
insecten af.

HOE TE GEBRUIKEN
Verstuiven: gebruik 3 tot 4 druppels in een verstuiver
naar keuze.
Inwendig gebruik: verdun een druppel in 125 ml vloeistof.
Uitwendig gebruik: breng 1 tot 2 druppels aan op het
gewenste gebied. Verdun met een draagolie om
gevoeligheid van de huid te minimaliseren. Zie andere
veiligheidsinstructies hieronder.

Lemongrass

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Artikelnummer: 30130001
Inkoop: 9,00 € / 11,50 PV

Mogelijk gevoeligheid van de huid. Buiten bereik van
kinderen houden. Bij zwangerschap, het geven van
borstvoeding of bij behandeling door een arts, raadpleeg
eerst uw arts. Vermijdt contact met de ogen, het binnenoor
en andere gevoelige gebieden.

Cymbopogon flexuosus 15 ml

*Dit product is niet bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of om ziekten te voorkomen.
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