Cedarwood (Cédrové drevo)
Juniperus virginiana 15 ml

INFORMACNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Esenciálny olej cédrové drevo, známy svojím sýtym
zafarbením a hrejivou drevitou vôňou, má nespočetne
veľa prínosov. Cédrové drevo sa považuje za jeden
z najuzemňujúcejších olejov a pomáha podporovať
upokojujúce prostredie na sklonku dlhého dňa.
Pochádza zo studeného podnebia, dobre sa mu darí vo
vysokých nadmorských výškach a dorastá až do výšky
30 m. Cédrové drevo vyvoláva pocity zdravia a vitality
pripomínajúce veľkosť a silu samotného stromu.
Pri vonkajšom použití má cédrové drevo prečisťujúce
vlastnosti. Navyše sa cédrové drevo často používa pri
masážnej terapii na uvoľnenie a utíšenie mysle a tela.

POUŽITIE
• Pred cvičením si vmasírujte jednu až dve kvapky do
hrudníka, aby ste uzemnili a sústredili svoju myseľ pred
podaním výkonu.
• Zlepšite vzhľad nedokonalostí pleti priamym nanesením
jednej kvapky na postihnutú oblasť.

HLAVNÉ ÚČINKY
• Olej cédrové drevo má utišujúce a uzemňujúce
vlastnosti, ktoré pôsobia na myseľ aj na telo.
• Podporuje zdravie a vitalitu pred cvičením vďaka
svojim uzemňujúcim účinkom a pomáha vám tak
sústrediť sa.
• Prečisťujúce vlastnosti oleja cédrové drevo tiež
dokážu pomôcť zlepšiť vzhľad nedokonalostí pleti.
• Olej cédrové drevo je vďaka svojmu chemickému
zloženiu účinný v odpudzovaní hmyzu počas celého
roka.
• Staroveké civilizácie ho po stáročia používali vďaka
nespočetnému množstvu využití oleja aj
samotného stromu.

• Rozptýľte si olej cédrové drevo v difúzeri doma, v práci
či v pracovnom priestore, aby vo vás pomohol podporiť
pocity sebaistoty.
• Použite na sklonku dlhého dňa na podporu emocionálnej
rovnováhy a uvoľňujúceho prostredia.
• Vytvorte si vlastný repelent hmyzu s esenciálnymi olejmi
zmiešaním frakcionovaného kokosového oleja s olejom
cédrové drevo.

NÁVOD NA POUŽITIE
Vdychovaním: Použite tri až štyri kvapky vo vami zvolenom

difúzeri.

Na pokožku: Na masáž zmiešajte 5 kvapiek s 10 ml
základového oleja. Na kúpeľ zmiešajte 5 kvapiek s 5 ml
základového oleja. Na použitie vo forme parfumu zmiešajte
1 kvapku s 10 kvapkami základového oleja.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak ste tehotná, dojčíte alebo ste pod lekárskym dohľadom,
konzultujte užívanie s vašim lekárom. Vyhnite sa kontaktu
s očami, vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela.
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