Cassia

EUROPE

Cinnamomum cassia 15 mL

PRODUKT INFORMASJON

PRODUKT BESKRIVELSE

Bruksområde:
A

T

I

D

Plantedel: Bark
Utvinnings metode: Damp destillasjon
Aromatisk beskrivelse: Varm, krydret,
kanelaktig.
Viktigste kjemiske komponenter:
Cinnamaldehyd, cinnamyl acetat.

PRIMÆRE FORDELER
•

Støtter sunn fordøyelse*

•

Støtter sunn funksjon av immun systemet

•

Varmende, oppløftende aroma

Cassia

Cinnamomum cassia 15 mL

Part Number: 30020001
Wholesale: 16,00 € / 20 PV
£13.00 / 20.50 PV

Som en nær slektning til kanel, har Cassia en sterk,
krydret aroma som kan brukes i små mengder for å
transformere enhver eterisk olje blanding. Cassia har
vært brukt i flere tusen år for å opprettholde fysisk helse*
og fremme emosjonell velværel.* Den er en av de få
essensielle oljer som er nevnt i Det gamle testamente,
kjent for sin umiskjennelige duft og beroligende
egenskaper . Cassia er en “ oppvarmende” olje som
bidrar til å fremme et sunt immunforsvar.* Det er også
en flott olje å diffuse i kalde måneder på grunn av sine
oppvarmende egenskaper og krydrede duft . På grunn
av sin kaustiske natur , må Cassia fortynnes med
do–TERRA fraksjonert kokosnøttolje når den påføres på
huden , og den kan være svært sterk ved innånding
direkte. Når uttynnet kan Cassia virke beroligende på
kroppen. Cassia kan brukes i matlaging enten som en
erstatning for kanel i paier og brød eller som den er i en
rekke hovedretter og desserter .

BRUKSOMRÅDER
•

Tilsett en dråpe i sitrusblandinger eller diffus med
Nellik og Ingefær om høsten og vinteren.

•

Ta en eller to dråper i gelatin kapsler for å støtte
immun systemet ved økt sesong påvirkning.

•

Kombiner en dråpe med fraksjonert kokosnøttolje og
masser for en varmende følelse.

•

Kombiner en eller to dråper med Sitron olje i et
glass med vann for støtte til fordøyelse eller avverge
sultfølelse.

BRUKSANVISNING
Diffusjon: Bruk 3-4 dråper i «Diffuser».
Innvortes bruk: Tynn ut 1 dråpe i 125 ml væske.
Utvortes bruk: Påfør 1-2 dråper på ønsket område.
-TERRA fraksjonert kokosolje for å minimere
Tynnes med do
hud følsomhet. Se ytterligere forholdsregler under.

FORHOLDSREGLER
Mulig hud sensitiv. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Hvis du er gravid, ammer eller er under medisinsk
behandling, bør du konsultere din lege før bruk. Unngå
kontakt med øyne, indre øre og sensitive områder.

*This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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