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PRIMÆRE FORDELE

Plantedel: Grapefrugt skind (skræl) 
Ekstraktionsmetode: Koldpresset
Aromatisk beskrivelse: Citrus, blomster, frugtagtig
Kemiske hoved komponenter: d-Limonene

• Syrligt, syrnet fødevarearoma til mange retter

• Opløfter humøret

PRODUKT BESKRIVELSE 
Betegnes som en “forbudt frugt” og en af de “Seven 
Wonders of Barbados”. Grapefrugt blev først beskrevet i 
1750 af Welshman Rev. Griffith Hughes. Navnet 
“grapefrugt” henføres til frugterne, der vokser i klynger, der 
ligner druer. Almindelig kendt for sin sure og smagfulde 
smag, er grapefrugt den runde gule-orange frugt af et 
stedsegrønt citrus træ. Grapefrugt æterisk olie er afledt af 
denne frugts skind/skræl og er værdsat for dens mange 
anvendelser og fordele. Ud over grapefrugtens robuste 
aromastoffer til en række retter, er grapefrugt også kendt 
for sine rensende egenskaber. 

ANVENDELSER
• Kom en dråbe i dit vand.

• For at tilføre en frisk smag til dine smoothies kan du tilføje 
en dråbe grapefrugt æterisk olie til din yndlings smoothie. 

• Tilføj til din teenagers ansigtsrutine for at forbedre 
udseendet af pletter (undgå sol eksponering). 

ANVISNINGER TIL BRUG
Vandforstøvning: Brug 3-4 dråber I en vandforstøver efter 
eget valg. 

Smagstilsætning til mad: Brug 1 dråbe pr. 125 ml væske.

Udvortes brug: Til massage, Bland 5 dråber med 10 ml 
bærerolie (F.eks. Mandelolie, babyolie, Massageolie eller 
anden neutral olie). I badet, Bland 5 dråber med 5 ml 
bærer olie.

FORHOLDSREGLER 
Mulig hudfølsomhed. Opbevares utilgængelig for børn. 
Hvis du er gravid, ammer eller under lægebehandling, skal 
du kontakte din læge inden brug. Undgå kontakt med 
øjne, indre ører og følsomme områder. Undgå sollys eller 
UV- stråler i op til 12 timer efter påføring af produktet. 
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Grapefruit
Citrus X paradisi 15 ml

Varenummer: 60204666
Engro salg: 13,50 €
PV: 17

Grapefruit
Citrus X paradisi  15 ml


