Wild Orange
Citrus sinensis 15 ml

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING
Wild Orange kallpressas från skalet av apelsin och är en
av dōTERRAs mest sålda oljor på grund av sin
energihöjande doft och många hälsofördelar. De höga
nivåerna av monoterpenes gör att Wild Orange har
stimulerande och renande egenskaper. Den kemiska
sammansättningen hos Wild Orange gör att den har en
uppiggande funktion. Skalet av apelsin är också full av
antioxidanter som hjälper till att upprätthålla en god
hälsa. Wild Orange höjer, med sin fräscha, söta och
uppfriskande doft, många essentiella oljeblandningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Tillsätt några droppar Wild Orange i en oparfymerad
lotion och smörj in kroppen.
• Tillsätt ett par droppar till duschtvålen för en
uppfriskande dusch.

Växtdel: Skalet av apelsin
Utvinningsmetod: Kallpressad
Aromatisk beskrivning: Söt, fräsch, citrusaktig
Kemisk huvudkomponent: Limonene

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING
• Uppiggande
• Uppfräschande för huden

• För extra energi, ta en eller två droppar Wild Orange i
handen tillsammans med lika delar Peppermint och
Frankincense. Gnid handflatorna mot varandra och
andas in djupt från kupade händer och smörj sedan
oljan i nacken.

ANVÄNDNING
Doftspridning: Använd tre till fyra droppar i valfri
doftspridare.
Invärtes: Tillsätt en droppe till 125 ml vätska.
Utvärtes (topisk) användning: Vid massage, blanda 5
droppar med 10 ml basolja. Vid bad, blanda 5 droppar med
5 ml basolja. Som parfym, blanda 1 droppe med 10
droppar basolja.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Wild Orange

Citrus sinensis 15 ml

Artikelnummer: 60204655

Var uppmärksam på eventuell hudirritation. Förvaras utom
räckhåll för barn. Om du är gravid, ammar, eller står under
läkarvård, rådgör med din vårdkontakt. Undvik kontakt med
ögon, inre delar av öron och andra känsliga områden.
Undvik direkt solljus eller UV-strålning upp till 12 timmar
efter applicering.
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