Pink Pepper (Rožnati Poper)
Schinus molle 5 ml
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Zrna rožnatega popra so po videzu sicer podobna zrnom
črnega popra, saj jih od njih loči le barva, sicer pa so v
bližnjem sorodstvu z indijskimi oreščki. Drevo rožnatega
poprovca, imenovano “molle”, so starodavni Inki častili kot
sveto drevo. Avtohtoni prebivalci so vse dele drevesa,
vključno s sadeži rožnatega poprovca, uporabljali v
zeliščnih pripravkih za lajšanje zdravstvenih tegob. Rožnati
poper zaradi njegove rahlo sadne in popraste arome lahko
uporabite namesto zmletega črnega popra za začinjanje
mesa, omak in drugih jedi.

UPORABA
• Če pa si želite sproščujoče masaže, zmešajte eno do
dve kapljici s frakcioniranim kokosovim oljem
dōTERRA.
• Rožnati poper uporabite v svojem naslednjem receptu in
mu dodajte pikanten pridih.
Del rastline: Sadež
Metoda pridobivanja: Parna destilacija
Opis arome: Začimbna, sadna, nekoliko lesna
Glavne kemijske spojine: Limonen, o-felandren,
mircen

GLAVNI UČINKI
• Pri kuhanju poskrbi za bolj poln okus hrane
• Cenjen zaradi svoje poživljajoče arome

• Spodbujajte občutek pripravljenosti s to poživljujočo
aromo.
• Rožnati poper lahko kot začimba nadomesti črni
poper.

NAVODILA ZA UPORABO
Difuziranje: Uporabite od tri do štiri kapljice v difuzorju lastni
izbiri.
Interna Uporaba: Raztopite eno kapljico v 120 ml tekočine.
Topična Uporaba: Nanesite eno do dve kapljici na želeno
mesto. Razredčite z baznim oljem in tako zagotovite kar
najmanj občutljivostne reakcije kože. Oglejte si spodaj
navedene dodatne previdnostne ukrepe.

OPOZORILA

Pink Pepper
(Rožnati Poper)
Schinus molle 5 ml

Koža je morda na sestavine občutljiva. Hraniti izven dosega
otrok. Če ste noseči, dojite ali ste pod nadzorom zdravnika,
se posvetujte s svojim zdravnikom. Izognite se stiku z očmi,
notranjim predelom ušes in občutljivimi predeli.
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