Wild orange (Divja pomaranča)
Citrus sinensis 15 ml
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Eterično olje divje pomaranče, hladno stisnjeno iz njenih
olupkov, je zaradi svoje poživljajoče arome in številnih
koristnih učinkov, eno od najbolj prodajanih olj dōTERRA.
Olje divje pomaranče zaradi visoke vsebnosti
monoterpenov deluje stimulativno in čistilno. S svojo svežo,
sladko in osvežujočo aromo poživi vsako mešanico
eteričnih olj in izboljša razpoloženje ter raven energije.

UPORABA
• Olje divje pomaranče razpršite v difuzorju in ustvarite
poživljajočo aromo ter dvignite raven energije.
• Za večjo raven energije vtrite eno do dve kapljici na dlan
skupaj z enako količino olj poprove mete in kadilne
bosvelije, podrgnite dlani in mešanico vtrite v zatilje.
• Nekaj kapljic olja divje pomaranče dodajte losjonu brez
dišav in razmažite po celem telesu.

Del rastline: lupina pomaranče
Metoda pridobivanja: hladno stiskana
Opis arome: sladek, svež, po citrusih
Glavne kemijske spojine: limonen

GLAVNI UČINKI
• Hladno stiskano iz lupine, pri čemer se ohranijo
njegova nežnost in uporabne ter močne lastnosti.
• Znano je po aromi, ki daje energijo, in čistilnih
lastnostih.
• Razpoznavna dišava olja, razpršena v difuzorju, je
idealna za čiščenje kuhinj in kopalnic.
• Idealno je za kombiniranje s katerim koli drugim
eteričnim oljem dōTERRA in ustvarjanje sladke
osvežujoče arome ter izboljšanje razpoloženja.

• Za poživljajočo prho dodajte nekaj kapljic eteričnega olja
gelu za prhanje.

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatično: Uporabite od tri do štiri kapljice v difuzorju po izbiri.
Topično: Nanesite eno do dve kapljici na želeno mesto.
Razredčite s frakcioniranim kokosovim oljem in tako
zagotovite kar najmanjše občutljivostne reakcije kože.
Oglejte si spodaj navedene dodatne previdnostne ukrepe.

OPOZORILA
Koža je morda na sestavine občutljiva. Hranite zunaj
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. Po nanosu izdelka se vsaj 12 ur izogibajte sončni
svetlobi in UV-žarkom.
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