Wild Orange
Citrus sinensis 15 ml

PRODUKTINFORMASJON

PRODUKT BESKRIVELSE
Wild Orange kaldpresses fra skallet, og er en av de
mestselgende eteriske oljene fra dōTERRA, på grunn av
den energigivende aromaen og de mange fordelene. Wild
Orange, som inneholder store mengder monoterpener, har
stimulerende og rensende egenskaper. Wild Orange løfter
alle slags blandinger av eteriske oljer, med frisk og søt
aroma og kan løfte både humør og energinivå!

BRUKSOMRÅDER
• Legg en dråpe Wild Orange i duftsprederen for en
oppløftende duft og forbedre energinivået ditt
• Ha en eller to dråper i hånden sammen med like deler
Peppermint og Frankincense, for en energigivende boost,
og gni håndflatene sammen og deretter på nakken.
• Ha noen dråper Wild Orange i en hudkrem uten parfyme,
og påfør på kroppen.

Plantedel: appelsinskrell (skall)
Utvinningsmetode: kaldpresset/utvunnet
Aromatisk beskrivelse: skarp, søt, sitrus
Kjemisk(e) hovedkomponent(er): limonen

HOVEDFORDELER
• Kaldpresset fra skallet for å bevare den delikate
naturen og nyttige, kraftige egenskaper.
• Kjent for sin energigivende duft og rensende
egenskaper.
• Lett gjenkjennelig duft når den brukes eller spres i
duftspreder, ideell for å friske opp kjøkken eller bad.
• Kan godt blandes med alle andre dōTERRA
eteriske oljer for en søt, oppfriskende duft for å
løfte humøret.

• For en oppkvikkende dusj kan du ha noen dråper eterisk
olje i dusjsåpen og gni den inn.

BRUKSANVISNING
Aromatisk: Bruk tre til fire dråper i din foretrukne duftspreder.
Utvortes: Påfør én til to dråper på ønsket område. Fortynn
med dōTERRA Fractionated Coconut Oil for å minimere
hudfølsomhet. Se videre forholdsregler nedenfor.

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. Unngå sollys eller UV-stråler i minst
12 timer etter påføring av produkt.
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