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• Olej Petitgrain má sviežu kvetinovú a často bylinnú 
vôňu.

• Uvoľňujúce vlastnosti esenciálneho oleja Petitgrain 
môžu byť prospešné pri masáži.

• Redukuje výskyt nedokonalostí pleti, v ideálnom 
prípade použite pred nanesením hydratačného 
prípravku.

• Nanesením oleja Petitgrain môžete podporiť 
upokojujúce a uvoľňujúce pocity.

POPIS PRODUKTU 
Esenciálny olej Petitgrain sa získava z pomarančovníka 
horkého, ktorý má dlhú históriu použitia v tradičných 
liečebných postupoch. Patrí medzi ne schopnosť 
podporovať uvoľnenie a redukovať výskyt nedokonalostí 
pleti. Petitgrain sa pre svoju sviežu bylinnú vôňu v širokej 
miere používa v parfumérskom priemysle. Petitgrain je tiež 
skvelým spoločníkom k esenciálnemu oleju Levanduľa, 
pretože majú veľa spoločných kozmetických účinkov. 

POUŽITIE
• Zmiešajte Petitgrain s Frakcionovaným kokosovým 

olejom na uvoľňujúcu masáž.

• Zrieďte a naneste na pokožku, aby ste pomohli 
zredukovať výskyt nedokonalostí pleti.

• Výborne sa hodí k iným citrusovým olejom, Kasii, Škorici, 
Eukalyptu, Muškátu a Citrónovej tráve.

TIPY NA VONKAJŠIE POUŽITIE
Ak chcete pomôcť zredukovať výskyt nedokonalostí pleti, 
zvážte pridať pár kvapiek oleja Petitgrain do Frakcionovaného 
kokosového oleja a naniesť zmes na nedostatky alebo 
nedokonalosti pleti. Pri vonkajšom použití nového 
esenciálneho oleja, môže byť nápomocné otestovať malú 
dávku oleja na pokožke, aby ste sa uistili, že nespôsobuje 
citlivosť alebo podráždenie pleti. Z dôvodu ich sily je tiež 
dôležité esenciálne oleje pred použitím na pokožku zriediť  
v základovom oleji, čo pomáha znížiť prípadné podráždenie 
pokožky na minimum. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Na masáž, zmiešajte 5 kvapiek s 10 ml 
základového oleja. Na kúpeľ, zmiešajte 5 kvapiek s 5 ml 
základového oleja. Na parfumovanie, zmiešajte 1 kvapku s 
10 kvapkami základového oleja. Len na vonkajšie použitie.

UPOZORNENIE 
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Ak ste tehotná alebo podstupujete liečbu, poraďte sa so 
svojím lekárom. Zabráňte kontaktu s očami, vnútornou 
časťou uší a citlivými časťami tela. Po aplikácii sa vyhnite 
slnečnému a UV žiareniu po dobu aspoň 12 hodín.
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Petitgrain
Citrus aurantium  15 ml


