Fennikel (søt)

EUROPE

Foeniculum vulgare 15 ml

PRODUKT INFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE
Fennikelplanten kan bli opptil ca 1m 85 cm høy, og har
et delikat fjæraktig bladverk. Bruken av fennikel kan
spores tilbake til antikken, da romerske soldater skal ha
inntatt fennikel for å gjøre dem sterke og kampklare.
Fennikel er best kjent for sin distinkte lakrisaktige aroma
og smak, men like bemerkelsesverdig er dens evne til å
fremme en sunn fordøyelse. Fennikel er også fin å bruke
til å støtte opp under en sunn lungefunksjon og det
respiratoriske system generelt. For å motvirke søtsug,
kan den med hell tilsettes et glass vann eller en kopp
te. Fennikel er også kjent for å sikre en god forbrenning,
en sunn leverfunksjon og en velfungerende sirkulasjon.*
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Del av plante: Frø
Utvinningsmetode: Destillasjon
Aromatisk profil: Lakris, søtlig, honning
Viktigste kjemiske komponenter:
E-anethole, fenehol, a-pinene

PRIMÆRE FORDELER
•

Stimulerer en sunn fordøyelse*

•

Støtter det respiratoriske system*

•

Kan fremme en sunn forbrenning,
leverfunksjon og sirkulasjon*

•

Innvortes for å støtte det respiratoriske system

•

Ta en dråpe fennikelolje i et glass vann eller en kopp
te for å bekjempe søtsug.

•

Tisett desserter for en dybde i smaken.

•

Drypp 1-2 dråper i en veggie-kapsel for å fremme
fordøyelsen.

BRUKSANVISNING
I diffuser: tilsett 3-4 dråper i den diffuseren du
foretrekker.
Innvortes: En dråpe pr 120ml væske løses opp og
inntas.
Utvortes: Påfør 1-2 dråper på det ønskede området.
Bland gjerne ut med doTerra F.C.O (fraksjonert kokosolje)
for å redusere risiko for hud-irritasjon.
FORSIKTIGHET

Fennel (sweet)

Foeniculum vulgare 15 ml

Parti Nummer: 41290001
Innkjøpspris: 12,75 €
16 PV

Mulig risiko for hudirritasjon. 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.

*Dette produktet har ikke til hensikt å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre noen sykdom.
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