
DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

PRODUKTINFORMASJONSSIDE

Alle ord med varemerke eller symboler for registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for dōTERRA Holdings, LLC. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  NO EU Clary Sage PIP  030621

Clary Sage
Salvia sclarea  15 ml

• Clary Sage, en eterisk olje som har en svært 
lindrende og balanserende virkning, har mange 
fordeler når den påføres utvortes.

• Den eteriske oljen er en viktig ingrediens i dōTERRAs 
merkebeskyttede månedlige blanding, ClaryCalm.

• I middelalderen ble oljen brukt for sin gunstige 
virkning på huden, og siden den gang har den vært 
populær for sine mange fordeler ved utvortes bruk.

• Clary Sage virker avslappende og fremmer en god 
natts søvn.

• Den roer og lindrer huden når den påføres 
utvortes og kan bidra til å fremme et sunt hår  
og en sunn hodebunn.

PRODUKTBESKRIVELSE 
Den eteriske oljen Clary Sage brukes ofte for sine  
lindrende og beroligende egenskaper når den påføres 
huden. Den bidrar også til å balansere følelser. Den 
viktigste kjemiske komponenten i Clary Sage er linalyl 
acetate, en del av estergruppen, noe som gjør den til en 
svært avslappende, lindrende og balanserende eterisk olje.

BRUKSOMRÅDER
• Kombiner oljen med dōTERRA Fractionated Coconut Oil 

for å massere, lindre og forynge huden.

• Når du har menstruasjonen, kan du lindre mageubehag 
ved å massere Clary Sage på det berørte området.

• Du kan styrke sjampoen og balsamen ved å tilsette en 
dråpe eller to av oljen Clary Sage.

BRUKSANVISNING
Utvortes: Til massasje, bland 5 dråper med 10 ml baseolje. 
Til et bad, bland 5 dråper med 5 ml baseolje. Til parfymering, 
bland 1 dråpe med 10 dråper baseolje. 

FORHOLDSREGLER 
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig  
for barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid eller  
i behandling. Unngå kontakt med øyne, de indre delene  
av øret og sensitive områder.


