Pink Pepper (Piper Roz)
Schinus molle 5 ml
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Piperul roz, deși are un aspect asemănător cu piperul
negru, cu excepția culorii, este de fapt înrudit
îndeaproape cu nucile de acaju. Arbustul de piper roz,
numit „molle”, era considerat un arbore sacru în cultura
antică a incașilor. Populațiile indigene foloseau toate
părțile arbustului, inclusiv fructul de piper roz, ca remedii
naturale pentru diferite probleme de sănătate. Datorită
aromei sale ușor fructate și piperate, poți folosi Piperul
roz în locul piperului negru măcinat, la aromatizarea
cărnurilor, sosurilor și altor preparate culinare.

UTILIZĂRI
• Folosește-l la un masaj calmant, combinând una sau
două picături din acest ulei cu ulei de cocos fracționat
dōTERRA.
• Încearcă să utilizezi Piperul roz la următoarea rețetă pe care
o pregătești, pentru o aromă picantă.
• Stimulează vigilența, datorită aromei sale revigorante.
Partea Plantei: Fruct
Metodă de Extracţie: Distilare cu aburi
Descriere Aromatică: Condimentat, fructat, ușor
lemnos
Principalele Componente Chimice: Limonen,
α-felandren, mircen

BENEFICII PRIMARE
• Intensifică aromele preparatelor culinare când
este utilizat la gătit

• Piperul roz poate fi utilizat în loc de Piper negru la
aromatizarea mâncărurilor.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzare: Pune trei-patru picături într-un difuzor la alegere.
Uz intern: Diluează o picătură în 120 ml de lichid.
Uz extern: aplică una sau două picături pe zona dorită.
Diluează-l cu ulei cărăuș, pentru a reduce la minimum orice
probleme de sensibilizare a pielii. Consultă precauțiile
suplimentare de mai jos.

• Apreciat pentru aroma sa revigorantă

PRECAUŢII

Pink Pepper (Piper Roz)
Schinus molle 5 ml

Poate cauza sensibilizare cutanată. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau
vă aflați sub supraveghere medicală, consultați medicul.
Evitați contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele
sensibile.
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