Roomse kamille
Anthemis nobilis 5 ml
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PRODUCT OMSCHRIJVING
Roomse kamille groeit laag bij de grond, tot maximaal
30cm hoogte. Het heeft grijs-groene bladeren, de bloemen
lijken op madeliefjes, en ruiken naar appel. De plant heeft
de bijnaam “de plantendokter” omdat deze een positief
effect heeft op de planten die dichtbij groeien. De oude
romeinen gebruiken de olie voor moed gedurende de
oorlog. Kamille wordt het meeste gebruikt om thee van te
maken, maar roomse kamille wordt ook gebruikt in
gezichtscrème’s, drankjes, haarverf, shampoo’s en in
parfum. Roomse kamille heeft een kalmerend effect op de
huid, lichaam en geest. * Het kalmeert lichaamssystemen

GEBRUIK
•

Toepassing: A T I N
Gedeelte van de plant: bloem
Extractie methode: stoom destillatie
Aromatische beschrijving: Bloemig, zoet, kruidig
Belangrijkste chemische componenten:
4-methyl amyl angelate, isobutyl angelate, isoamyl
tiglate

PRIMAIRE VOORDELEN
• Heeft een kalmerend effect op de huid, lichaam
en geest *
• Kalmeert de systemen in het lichaam *
• Zou kunnen helpen bij het goed functioneren van
het immuunsysteem *

Roman Chamomile

•
•

Voeg 1 tot 2 druppels toe aan uw favoriete
vochtinbrenger, shampoo of conditioner voor het
bevorderen van jeugdig ogend huid en haar.
Voeg 1 tot 2 druppels toe aan kruidenthee of warme
dranken om lichaam en geest te kalmeren. *
Verstuif of breng aan onder uw voeten wanneer u naar
bed gaat.

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 of bij behandeling door
een arts, raadpleeg eerst uw arts. Vermijdt contact met de
ogen, het binnenoor en andere gevoelige gebieden.

Anthemis nobilis 5 ml

Productnummer: 30800001
Inkoop: 46,50 €
PV: 50

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