Wild Orange (Divoký Pomaranč)
Citrus sinensis 15 ml
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Esenciálny olej Divoký pomaranč je za studena lisovaný zo
šupky a patrí medzi najpredávanejšie oleje kvôli svojej
povzbudzujúcej vôni a viacerým výhodám. Divoký pomaranč
obsahuje vysoký podiel monoterpénov a má stimulujúce a
prečisťujúce vlastnosti. Divoký pomaranč obohatí každú zmes
esenciálnych olejov čerstvou sladkou osviežujúcou arómou,
ktorá dokáže pozdvihnúť vašu náladu a úroveň energie!

POUŽITIE
• Rozptýľte Divoký pomaranč v difúzeri na vytvorenie
povznášajúcej arómy a zvýšte si hladinu energie.
• Ak chcete energizujúce povzbudenie, kvapnite si jednu
až dve kvapky do dlane, pridajte rovnakým dielom olej
mäty piepornej a kadidla, dlane o seba pošúchajte a
pretrite si nimi zátylok.
• Pridajte pár kvapiek Divokého pomaranča do
nearomatizovaného telového mlieka a naneste mlieko na
celé telo.
Časť rastliny: kôra pomaranča (šupka)
Spôsob získavania: lisovaný za studena/vytlačený
Popis arómy: sladké, svieže, citrusové
Hlavné chemické látky: limonén

HLAVNÉ ÚČINKY
• Za studena lisovaný zo šupky, aby sa zachovala
jeho delikátna povaha a silné užitočné vlastnosti.
• Známy svojou energizujúcou arómou a
prečisťujúcimi vlastnosťami.
• Okamžite rozpoznateľná vôňa pri použití alebo
rozptýlení v difúzeri, ideálna na osvieženie kuchyne
či kúpeľne.
• Skvele sa hodí do zmesi s akýmikoľvek ďalšími
esenciálnymi olejmi dōTERRA na vytvorenie sladkej
osviežujúcej arómy, ktorá vám povznesie náladu.

• Na povzbudzujúcu sprchu pridajte pár kvapiek
esenciálneho oleja do sprchového gélu a vytvorte penu.

NÁVOD NA POUŽITIE
Vdychovaním: Použite tri až štyri kvapky vo vami zvolenom
difúzeri.
Na pokožku: Naneste jednu až dve kvapky na želané
miesto. Rozrieďte frakcionovaným kokosovým olejom
dōTERRA, aby ste minimalizovali citlivosť pleti. Pozrite si
dodatočné preventívne opatrenia uvedené nižšie.

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. Po
nanesení produktu sa aspoň na 12 hodín vyhýbajte
slnečnému alebo UV žiareniu.

Wild Orange (Divoký Pomaranč)
Skin Care Oil 15 ml
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