Douglas Fir

Pseudotsuga menziesii 5 ml

PRODUKT INFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE

Påføring: A T N
Plantedel:Kvist/Blad
Ekstraksjonsmetode: Destillasjon
Aromatisk profil: Ren, frisk, tre-aktig, «luftig»
Kjemiske hovedkomponenter: B-pinene,
a-pinene, 3-carvene, sabinene.

Douglas Fir er et barnålstre som er hjemmehørende i NordAmerika. Dette høye evig-grønne treet blir ofte brukt i
juletreindustrien og har en sitronaktig, søtlig, og forfriskende
duft. Eterisk olje av Douglas Fir utvinnes bærekraftig fra unge
trær på New Zealand, hvor den representerer en innvaderende
art som truer det lokale økosystemet. Ved å hogge unge
Douglas Fir trær og utvinne eterisk olje av dem, lykkes doTerra
i å slå to fluer i en smekk. De reduserer miljøfaren med å
redusere mengden av trær som truer med å å utkonkunkere
lokale arter, samtidig som de bidrar med en førsteklasses
eterisk barnåls-olje. Douglas Firhar en unik kjemisk
komposisjon som er spesielt rik på beta-pinene. Dette gir den
egenskapen av å kunne øke følelsen av klare luftveier.
Douglas Fir er også godt egnet til å rense huden med, og
styrker følelsen av et godt, positivt sinnelag.
Om du blander Douglas Fir med en sitrusolje til bruk i
duftsprederen din, får du en oppløftende effekt som samtid
renser luften.

BRUK
• Kombiner Douglas Fir med Vill Appelsin, Sitron eller
Bergamot i din duftspreder for å rense luften, for å løfte
humøret og gi en følelse av fokus.
• Tilsett en dråpe i din ansiktsrens, sepe eller kroppsvask for
en økt rense-effekt og en vitaliserende aroma.

• Rensende for huden

• Ha 2-3 dråper av Douglas Fir i din duftspreder sammen
med 2-3 dråper Eucalyptus, og opplev følelsen av klare
luftveier og en lett pust. Har du ikke en duftspreder for
hånden kan noen dråper i håndflatene som du løfter mot
munn og nese og innhalerer dypt, gi samme virkning.

• Øker følelsen av et godt humør og et skjerpet mentalt
fokus

• Combine with 1–2 drops of Wintergreen for a relaxing
massage experience

VIKTIGSTE EGNSKAPER
• Øker følelsen av klare luftveier og en lett pust

Douglas Fir

Pseudotsuga menziesii 5 ml

Parti nummer: 31590001
Innkjøpspris: 22,50€/25 PV

BRUKSANVISNING
I duftspreder: Bruk 3-4 dråper i din duftspreder.
Utvortes: Påfør en til to dråper på ønsket område.
Dilute with a carrier oil to minimize any skin sensitivity.
See additional precautions below.

FORSIKTIGHET
Mulig risiko for hud-irritsjon. Hold utenfor barns rekkevidde.
Ved graviditet eller under medisinsk behandling, konsulter
med lege. Unngå å få oljen i øynene, indre øre eller andre
følsomme områder.
*Dette produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom.
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