Cedarwood (Sedertre)
Juniperus virginiana 15 ml

PRODUKTINFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE
Kjent for sin rike fargetone og varme, treaktige duft, gir
eterisk olje av Cedarwood oss en rekke fordeler. Cedarwood
anses som en av de mest jordnære oljene og hjelper med
å fremme et beroligende miljø på slutten av en lang dag.
Treet kommer fra et kaldt klima, trives høyt oppe, og vokser
seg opp til 30 meter høyt. Cedarwood, i samsvar med
størrelse og styrke, vekker følelser av velvære og vitalitet.
Når den påføres utvortes har Cedarwood rensende
egenskaper. I tillegg brukes Cedarwood ofte til massasjeterapi
for å slappe av og lindre sinn og kropp.

BRUKSMÅTER
• Før trening kan du massere en til to dråper på brystet for
økt fokus.
• Forbedre uren hud ved å direkte påføre en dråpe på det
berørte området.
• Ha Cedarwood-olje i diffuseren din hjemme, på kontoret
eller arbeidsplassen for å hjelpe deg å fremme følelser
av selvtillit.

HOVEDFORDELER

• Bruk på slutten av en lang dag for å fremme følelsesmessig
balanse og et avslappende miljø.

• Cedarwood-oljer har beroligende og jordnære
egenskaper for både kropp og sinn.

• Lag din egen insektspray med eterisk olje ved å bruke
doTERRA Fractionated Coconut Oil og Cedarwood-olje.

• Fremmer velvære og vitalitet før en treningsøkt
med sine jordnære fordeler og hjelper deg å
fokusere.

BRUKSANVISNING
Aromatisk: Bruk tre til fire dråper i din foretrukne diffuser.

• De rensende egenskapene til Cedarwood-oljen kan
også forbedre uren hud.
• Cedarwood-oljens kjemiske sammensetning virker
effektivt frastøtende på insekt gjennom sesongene.
• Brukt av eldgamle sivilisasjoner gjennom
århundrer for sine utallige bruksområder av både
oljen og treet.

Utvortes: For massasje, bland 5 dråper med 10 ml
baseolje. For bad, bland 5 dråper med 5 ml baseolje.
For parfyme, bland 1 dråpe med 10 dråper baseolje.

FORHOLDSREGLER
Mulig hudsensitivitet. Hold utenfor barns rekkevidde.
Snakk med legen din hvis du er gravid, ammende, eller
under legehjelp. Unngå kontakt med øyne, det indre øret,
og sensitive områder.
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