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PRODUKTBESKRIVNING
Den essentiella Copaiba-oljan kommer från ett väldoftande 
tropiskt träd från Sydamerika. Sedan 1500-talet har den 
essentiella copaiba-oljan använts inom traditionell medicin 
av ursprungsinvånarna i norra och nordöstra Brasilien. 
Copaiba-oljan används ofta i kosmetiska produkter som 
tvålar, krämer, lotioner och parfymer på grund av dess 
förmåga att främja slät och jämn hud. Applicera utvärtes i 
kombination med en bärarolja eller en fuktkräm för 
ansiktet för att hålla huden ren och slät samt minska 
utseendet på huddefekter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Tillsätt Copaiba i din dagliga fuktighetskräm för att 

främja frisk hud.

• Efter ansträngande aktiviteter kan du applicera Copaiba 
med fraktionerad kokosnötolja på benen för en lindrande 
massage.

COPAIBA: EN PERSONLIG PARFYM
Använd Copaiba i din egen, personliga parfym! Oljor som 
passar bra med Copaiba är bland annat Roman Chamomile, 
Cedarwood, Sandalwood, Frankincense och Ylang Ylang. Välj 
din favoritolja och skapa din egen personliga doftblandning i 
en roll-on! När du har skapat din doft fyller du bara resten av 
flaskan med fraktionerad kokosnötolja.

ANVÄNDNING
Utvärtes: För massage, blanda 5 droppar med 10 ml 
bärarolja. Blanda 5 droppar med 5 ml bärarolja för bad.  
För parfym, blanda 1 droppe med 10 droppar bärarolja. 
Endast för utvärtes bruk.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Risk för hudkänslighet. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Rådfråga din läkare om du är gravid eller står under 
behandling. Undvik ögon, innerörat och känsliga områden.

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING

• Den betraktas som en av de mest användbara 
essentiella oljorna och den har otaliga 
användningsområden och fördelar.

• Copaiba är en mångsidig olja som kan användas 
utvärtes på huden.

• Hartsartad, jordnära trädoft.

• Kan kombineras med en bärarolja eller fuktkräm 
för ansiktet för att främja frisk hud.
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Copaifera reticulata, officinalis, coriacea och langsdorffii  15 ml

Copaiba


