Wilde sinaasappel
Citrus sinensis 15 ml
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Wilde sinaasappel wordt uit de schil koudgeperst en is één
van dōTERRA‘s best verkopende essentiële oliën dankzij
het verkwikkende aroma en de vele gezondheidsvoordelen.
Hij bevat veel monoterpenen en wilde sinaasappel heeft
stimulerende en zuiverende eigenschappen. Dit chemische
bestanddeel geeft wilde sinaasappel de kracht om te
reinigen en te verfrissen. De sinaasappelschil zit ook
boordevol anti-oxidanten, die bijdragen aan de algemene
gezondheid. Wilde sinaasappel verrijkt elke essentiële olie
samenstelling met een frisse, zoete, verkwikkende geur.

GEBRUIK
• Voeg een paar druppels wilde sinaasappel aan een
ongeparfumeerde lotion toe en breng aan over heel
het lichaam.
• Voeg voor een verkwikkende douche een paar druppels
essentiële olie toe aan uw body wash.
Plantdeel: Sinaasappel schil
Extractiemethode: Koud geperst
Aromatische omschrijving: Zoet, fris, citrus
Chemische hoofdbestanddelen: Limonene

• Voor een vitaliserende opkikker, doseer één tot twee
druppels in de palm van uw hand samen met gelijke
delen pepermunt en wierook. Wrijf handpalmen samen
en inhaleer diep vanuit de palmen, wrijf dan op de
achterkant van de nek.

HOE TE GEBRUIKEN

PRIMAIRE VOORDELEN
• Opbeurend voor lichaam en geest
• Verfrist de huid

Wild Orange

Citrus sinensis 15 ml

Productnummer: 30170805
Groothandel: 9,00 €
PV: 11,50

TVerstuiving: Gebruik 1 tot 2 druppels in de verdamper van
uw keuze.
Intern gebruik: Verdun een druppel in 125 ml vloeistof.
Topisch gebruik: Voor massage, meng 5 druppels met 10
ml draagolie. Voor bad, meng 5 druppels met 5 ml
draagolie. Voor gebruik als parfum, meng 1 druppel met 10
druppels draagolie.

VOORZICHTIG
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. Vermijdt zonlicht of UVstraling tot 12 uur na het aanbrengen van het product
.
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