Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

PRODUKTINFORMASJON SIDE

PRODUKT BESKRIVELSE
Aborevitae er kjent som “livets tre” og er majestetisk i størrelse og
har en rekke unike egenskaper. Vår eteriske olje med Aborevitae er
utvinnet fra kjerneveden av kjempe thuja (Thuja plicata). Den er
kjent som vestens røde sedertre og du finner det hovedsakelig i
Nord-Amerika (først og fremst i Canada og de nordvestlige statene i
USA). Denne unike kilden til den eteriske oljen av Aborevitae gir
den bestemt kjemisk profil og har en unik konsentrasjon av methyl
thujate. Måten vi har utvinnet denne oljer er innovativ og
miljømessig ansvarlig måte å destillere rester fra tre materialet. Slik
sikres det at trærne ikke unødvendig høstes for produksjon.
Urbefolkningen i Canada har brukt alle deler av Aborevitae treet for
å fremme helse, bygge båter, totempæler, kurver, og klær.

BRUKSOMRÅDER
• Påføres på håndleddene og anklene når du skal ut å gå tur
• Brukes under meditasjon for å oppnå en fornemmelse av fred
og ro

Plantedel: Tre
Utvinningsmetode: Destillasjon av stammen
Duft beskrivelse: treaktig, varm, jord
Kjemiske hovedkomponenter: Methyl thujate

VIKTIGSTE FORDELER
• Effektive rensende og avgiftende egenskaper
• Kan fremme en ren og sunn hud når den påføres
utvortes

• Aborevitae oljen har en treaktige og varm duft. Lag en
hjemmelaget parfyme ved å blande den med sedertre og
frankincense

BRUKSANVISNING
Duftspredning: Bruk 3-4 dråper i en duftspreder etter eget ønske.
Utvortes bruk: Til massasje blander du 5 dråper med 10 ml
baseolje. I badevannet blander du 5 dråper med 5 ml baseolje.
zzzI parfyme blander du 1 dråpe i 10 dråper baseolje.

FORHOLDSREGLER
Hudirritasjon kan forekomme. Må oppbevares utilgjengelig for
barn. Hvis du er gravid, ammer eller er under medisinsk behandler
oppfordrer vi deg til å konsultere med din lege før du bruker oljen.
Unngå kontakt med øyet, indre øret og følsomme områder. Unngå
sollys og ultrafiolette stråler etter at du har påført oljen.
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