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Anvendelse: 
Plantedel: Nål/kvist
Udvindingsmetode: Dampdistillation
Aromatisk beskrivelse: Grøn, træagtig, frisk
Vigtigste kemiske komponenter: Bornyl acetate

PRIMÆRE FORDELE

• Hjælper med at balancere følelser og berolige 
ængstelige følelser.

• Diffus for en afslappende aroma

• Giver en beroligende effekt ved brug ved massage

Siberian Fir
Abies sibirica 15 ml

Artikel nummer: 60203125 
Engro: 17,50 €
PV: 22

PRODUKT INFORMATION

Siberian Fir

PRODUKTBESKRIVELSE 
Den sibiriske gran, er et højt, lyst farvet nåletræ, 
hjemhørende i Rusland og Canada. Sibirisk gran æterisk 
olie, har en forfriskende, træagtig duft, der er kendt for sine 
beroligende og afslappende egenskaber. Sibirisk gran har 
en unik kemisk sammensætning, der overvejende er 
bornylacetat, hvilket giver størstedelen af fordelene ved 
denne æteriske olie. Sibirisk gran kan være meget 
beroligende for huden, hvilket gør den til en ideel olie til en 
beroligende massage.
Ved at diffuse, kan sibirisk gran hjælpe med at fremme 
følelsen af lettere vejrtrækning, mens du beroliger 
følelserne og giver en god jordforbindelse.

ANVENDELSER
• Masser ind i huden, efter en anstrengende aktivitet, for 

en beroligende komfort.

• Når der arbejdes under vanskelige forhold i hjemmet, på 
arbejde eller i skolen, diffuse sibirisk gran for at reducere 
stress.

• Påfør direkte på huden for at lindre mindre 
hudirritationer.

• Indånd dybt og oplev den forfriskende aroma.

ANVISNINGER TIL BRUG
Diffuse: Kom tre til fire dråber i en diffuser efter eget valg.

Indvortes: Fortynd i 125 ml væske.

Udvortes: Påfør en til to dråber på ønsket område. Fortynd 
med fraktioneret kokosolie for at undgå hudirritation. Se 
bemærkninger nedenfor. 

BEMÆRKNINGER 
Mulig hud irritation. Opbevar udenfor børns rækkevidde. Er 
du gravid, ammer, eller under lægelig behandling, søg 
lægelig råd. Undgå kontakt med øjne, indre ører og andre 
følsomme områder.

Abies sibirica 15 ml 


