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Citron
Citrus limon  15 ml 

Lemon
Citrus limon 15 ml 

Varenummer: 60204656
Engros: 9,50 € 
PV: 10,50 

PRODUKTBESKRIVELSE 
En af dōTERRAs mest solgte æteriske olier. Lemon (citron) 
har flere fordele og anvendelser. Når der tilsættes vand, 
giver lemon et forfriskende løft som påvirker hele dagen. 
Lemon tilsættes ofte til mad for at forbedre smagen i 
desserter og hovedretter. Lemon har en opløftende, 
energigivende aroma, og fremmer følelser af opløftethed, 
glæde og lykke.

ANVENDELSE
• Tilsæt citronolie til dit vand til en forfriskende smag eller 

som et alternativ til sodavand og sukkerholdige drikkevarer.

• Tilsæt citronolie til dine yndlingsretter og 
dessertopskrifter og giv dine opskrifter et ekstra kick.

• Tilsæt en til to dråber citronolie til din håndsæbe og giv 
dine hænder en god omgang.

• Tilsæt en til to dråber citronolie i en sprøjteflaske med en 
rengøringsoplysning for en forfriskende duft, mens du 
rengør dine køkkenborde og andre overflader.

BRUGSANVISNING
Forstøvning: Brug tre til fire dråber i din foretrukne forstøver.

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

Udvortes brug: Til massage, Bland 5 dråber med 10 ml 
bærer olie (F.eks. Mandelolie, babyolie, Massageolie eller 
anden neutral olie). I badet, Bland 5 dråber med 5 ml 
bærer olie. Til parfumering blandes 1 dråbe med 10 dråber 
bærer olie.

ADVARSLER 
Eventuel hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for 
børn. Kontakt din læge før brug, hvis du er gravid, ammer 
eller er under lægebehandling. Undgå kontakt med øjne, 
indre øre og sensitive områder. Undgå sollys og UV-stråler i 
op til 12 timer efter påføring af produktet.

PRIMÆRE FORDELE

Plantedel: Citronskræl
Udtrækmetode: Koldpresset /-presset
Aromatisk beskrivelse: Ren, frisk, citrus, let  
Væsentligste kemiske komponenter: Limonen, 

β-pinen, γ-terpinen

• Smagstilsætning til mad

• Fremmer et positivt humør, når den  
anvendes udvortes


