Black Pepper

(Čierne korenie) Piper nigrum

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS VÝROBKU
Čierne korenie je predovšetkým známe ako bežná
korenina, ktorá zlepšuje chuť jedla, ale jeho pozitívne
účinky pri vnútornom i vonkajšom používaní sú rovnako
pozoruhodné. Tento éterický olej je bohatý na monoterpény
a seskviterpény. Tieto látky sú známe pre svoju antioxidačnú
aktivitu a schopnosť pomôcť odvrátiť environmentálne
a sezónne hrozby. Čierne korenie podporuje zdravý krvný
obeh, ale pri lokálnej aplikácii by sa malo používať
s opatrnosťou, lebo je silne pálivé. Pomáha tiež pri trávení
potravín, takže je ideálnym olejom na varenie. Môžete sa tešiť
z jeho chuti a zdravotných účinkov.

POUŽITIE
•
Aplikácia:

Časť rastliny:
plod
Spôsob získavania:
destilácia vodnou parou
Popis arómy:
pálivá, ostrá, ovocná, korenistá
Hlavné chemické látky:
karyofylén, limonén, karén, sabinén
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Zmiešajte s jednou alebo dvomi kvapkami dōTERRA
frakcionovaného kokosového oleja na upokojenie
ubolených svalov či kĺbov a zahriatie pokožky počas zimy.
Rozptyľujte alebo priamo vdychujte na zmierenie pocitov
úzkosti.
Užite 1 až 2 kvapky oleja denne vo vegetariánskej
kapsule, keď ste vystavený sezónnemu ohrozeniu.
Na ochutenie a pomoc s trávením, ho pridávajte
do polievok, hlavných jedál či šalátov.

NÁVOD NA POUŽITIE

HLAVNÉ ÚČINKY
•
•
•
•
•

bohatý zdroj antioxidantov
podporuje zdravý krvný obeh
pomáha pri trávení
zlepšuje chuť jedla
pôsobí upokojujúco pri pocitoch úzkosti

Black Pepper
(Čierne korenie) Piper nigrum 5 ml
Kód výrobku: 41040001
Veľkoobch. cena: 17.50* € / 22 PV

Rozptyľovanie: Pridajte 3 až 4 kvapky do Vami zvoleného
difúzera.
Vonkajšie použitie: Naneste 1 či 2 kvapky oleja na zvolené
miesto. Ak chcete znížiť možnosť precitlivenosti pokožky,
zmiešajte ho s dōTERRA frakcionovaným kokosovým olejom.
Viac informácií nájdete nižšie.

U POZORNENIE
Možnosť precitlivenosti pokožky. Skladujte mimo dosahu detí.
Ak ste tehotná, kojíte alebo ste pod lekárskym dohľadom,
konzultujte používanie so svojím lekárom. Vyhýbajte sa kontaktu
s očami, vnútornou časťou ucha a inými citlivými oblasťami.

*Ceny nezahŕňajú DPH

Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu akejkoľvek choroby.
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