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PRODUCT OMSCHRIJVING
Melissa officinalis, ook wel bekend als citroenbalsem,
ontving de naam “Melissa” vanwege zijn zoete, frisse,
citrusachtige geur, die bekend staat als bijenlokker
(Melissa is Grieks voor “honingbij”). Als een van onze
zeldzaamste en meest dure olie, heeft melisse een breed
bereik van gezondheidsvoordelen en gebruik. * Melisse
wordt gebruikt als smaak in thee en ijs, evenals in sommige
visgerechten. Vanwege zijn positieve effect op de
stemming, wordt melisse sinds lange tijd gebruikt om
gevoelens van spanning en nervositeit te kalmeren. Het
verstuiven van melisse in de avond, kan helpen om te
zorgen voor een rustige slaapomgeving en tevens
emotioneel welzijn bevorderen. Melisse kan ook helpen een
gezond immuunsysteem te bevorderen. *

GEBRUIK
Toepassing: A T I N
Gedeelte van de plant: blad, top
Extractie methode: stoom destillatie
Aromatische beschrijving: citrus, kruidig
Belangrijkste chemische componenten:
geranial, germacrene, neral, β-caryophyllene

PRIMAIRE VOORDELEN
• Kan helpen een gezond immuunsysteem te
bevorderen *
• Kalmeert spanning en zenuwen
• Bevordert een ontspannen gevoel
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• Verstuif in de avond of wrijf op voorhoofd, schouders of
borst om gevoelens van stress te verminderen en
emotioneel welzijn te bevorderen.
• Verstuif om een ontspannen omgeving te creëren die een
rustige slaap aanmoedigt.
• Voeg toe aan uw vochtinbrenger of een spuitfles met
water en vernevel op gezicht om de huid te verjongen en
de geest te verfrissen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Verstuiving: Gebruik 3 tot 4 druppels in een verstuiver naar
keuze.
Inwendig gebruik: Los een druppel op in 125 ml vloeistof.
Topisch gebruik: Breng 1 of 2 druppels aan op het
gewenste gebied. Verdun met dōTERRA gefractioneerde
kokosolie om gevoeligheid van de huid te minimalizeren.
Zie extra veligheidsinstructies hieronder.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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.

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