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De muntachtige, frisse geur kan zowel aromatisch als op
de huid worden toegepast om jouw humeur te
verbeteren gedurende de dag en focus te bevorderen.
Pepermunt essentiële olie staat bekend om het
vermogen gevoelens van spanning te verminderen als
deze op de slapen of achter in de nek wordt
aangebracht. Pepermunt olie verdunt met een draag
olie kunnen op deze gebieden worden aangebracht of
ergens anders op het lichaam voor een verkoelende
massage of om op natuurlijke wijze insecten te weren.

Toepassingen
Wrijf op de slapen als je aan het studeren bent of na het
wakker worden voor een frisse boost in de ochtend.
Masseer de olie achter in de nek voor een verkoelende
sensatie en om gevoelens van spanning te verminderen.
Gebruik met Lavendel en Wierook voor een verzachtende
massage.
Breng voorafgaand aan buitenactiviteiten aan.
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verbetert het humeur en bevordert focus

VERZAMEL METHODE

destillatie

BELANGRIJKSTE BESTANDSDEEL

menthol, menthon, eucalyptol

AROMATISCHE BESCHRIJVING

mint, fris, kruidachtig

Gebruiksaanwijzing
Vernevelen: Gebruik 1 tot 2 druppels
in de verdamper van uw keuze.
Intern gebruik: Verdun een druppel
in 125 mL vloeistof.Topisch gebruik:
Op de huid: Breng verdunt aan op het
gewenste gebied. Zie hiernaast voor
extra waarschuwingen
Voor massage, meng 5 druppels met
10 mL draagolie.

Voorzichtig

Mogelijke gevoelige reactie van de huid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Indien je zwanger bent of onder
behandeling bent van een arts,
raadpleeg dan eerst jouw arts. Vermijd
contact met de ogen, binnenkant van de
oren en gevoelige gebieden.

Bij Veel kruiden zit de essentiele olie aan de buitenkant van het blad. Dat kun je op het plaatje
hieronder zien. Deze olie komt vrij bij een destillatie proces. Deze olie is speciaal bedoelt om de plant
te beschermen. Het beschermen tegen insecten maar ook schimmels en bacterien. Deze
eigenschappen kunnen wij ook goed gebruiken voor het ondersteunen van onze gezondheid.

