Wild Orange
Citrus sinensis 15 ml

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING
Wild Orange kallpressas av skalen och är en av dōTERRAs
bästsäljande essentiella oljor på grund av den energigivande
doften och dess många fördelar.Wild Orange har höga
halter av monoterpener och stimulerande och renande
egenskaper. Wild Orange förhöjer alla essentiella
oljeblandningar med sin fräscha, söta och uppfriskande doft
som kan lyfta humöret och energinivåerna!

ANVÄNDNING
• Diffusera Wild Orange i en diffusör för en upplyftande
doft som förbättrar energinivåerna.
• Blanda en till två droppar i handflatan med lika delar
Peppermint och Frankincense för en energigivande boost,
gnugga sedan ihop handflatorna och massera in i nacken.
• Tillsätt några droppar Wild Orange i en oparfymerad
lotion och applicera över hela kroppen.

Växtdel: apelsinskal
Utvinningsmetod: kallpressad/pressad
Aromatisk beskrivning: söt, frisk, citrus
Kemisk huvudkomponent: limonen

FÖRDELAR
• Kallpressas av skalen för att bevara dess ömtåliga
och kraftfulla egenskaper.
• Känd för sin energigivande doft och renande
egenskaper.
• Den välbekanta doften är idealisk för att fräscha
upp kök eller badrum när den används för
rengöring eller diffusering.

• Tillsätt några droppar essentiell olja i en bodywash för ett
uppfriskande duschlödder.

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Använd tre till fyra droppar i valfri doftspridare.
Utvärtes: Applicera en till två droppar på önskat område.
Späd med dōTERRA Fractionated Coconut Oil för minska
hudkänslighet. Se ytterligare försiktighetsåtgärder nedan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Risk för hudkänslighet. Förvaras utom räckhåll för barn.
Rådgör med läkare om du är gravid, ammar eller står under
läkarvård. Undvik kontakt med ögon, inneröron och
känsliga områden. Undvik solljus och UV-strålar under
minst 12 timmar efter applicering.

• Perfekt att blandas med andra essentiella
dōTERRA-oljor för en söt, uppfriskande doft som
lyfter humöret.
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