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Wilde sinaasappel wordt uit de schil koudgeperst en is
één van de best verkopende essentiële oliën dankzij het
verkwikkende aroma en ook boordevol anti-oxidanten
bijdragen aan vele gezondheidsvoordelen. Hij bevat veel
monoterpenen en wilde sinaasappel heeft stimulerende
en zuiverende eigenschappen. Dit chemische
bestanddeel geeft wilde sinaasappel de kracht om te
reinigen en te verfrissen.
Voor een verkwikkende werking: Voeg een paar druppels
wilde sinaasappel aan een ongeparfumeerde lotion of body wash
toe
Voor een vitaliserende opkikker, doseer één tot twee druppels
in de palm van uw hand samen met gelijke delen pepermunt. Wrijf
handpalmen samen en inhaleer diep vanuit de palmen, wrijf dan
op de achterkant van de nek.
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en geest.
Verfrist de huid.

VERZAMEL METHODE
koudgeperst

DELEN VAN DE PLANT
sinaasappelschil

BELANGRIJKSTE BESTANDSDEEL
limonene
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Gebruiksaanwijzing
Vernevelen: Gebruik 1 tot 2 druppels
in de verdamper van uw keuze.
Intern gebruik: Verdun een druppel
in 125 mL vloeistof.Topisch gebruik:
Voor massage, meng 5 druppels met
10 mL draagolie.
Voor bad: meng 5 druppels met 5 mL
draagolie.
Als parfum: meng 1 druppel met 10
druppels draagolie.

Voorzichtig

Mogelijk gevoeligheid van de huid.
Buiten bereik van kinderen houden. Als u
zwanger bent, borstvoeding geeft of
onder medisch toezicht staat, raadpleeg
dan eerst uw arts. Vermijd contact met
de ogen, het binnenoor en gevoelige
delen. Zonlicht of UV-stralen tot 12 uur
na het aanbrengen van het product.

Bij alle citrus fruit zit de essentiele olie in de schil. Dat kun je op het plaatjehieronder zien. Als je dus
je sinasappel schilt spritsthet soms al omhoog. Deze olie is speciaal bedoelt om het fruit te
beschermen. Het beschermen tegeninsecten maar ook schimmels en bacterien. Dezeeigenschappen
kunnen wij ook goed gebruiken voor het ondersteunen van onze gezondheid.

