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Turmeric
Curcuma longa  15 ml
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Turmeric
Curcuma longa 15 ml

Varenummer: 60208112

PRIMÆRE FORDELE

• Hjælper med at støtte sunde 
forbrændingsfunktioner

• Fremmer generel cellesundhed

• Hjælper med at støtte sund celleintegritet

• Støtter immunsystemets naturlige funktioner

• Når den fortyndes, giver gurkemeje et 
følelsesmæssigt løft og kan hjælpe med at 
forbedre humøret

Plantedel: Rhizom
Udtrækningsmetode: Dampdestillation
Aromatisk beskrivelse: Varm, krydret, jordagtig, 

træagtig
Vigtigste kemiske komponenter: ar-Turmerone 

og Turmerone

PRODUKTBESKRIVELSE 
Gurkemejerod er en af de botaniske grundsten i den 
ayurvediske sundhedstradition i Indien, og æterisk olie fra 
Turmeric har en lang historie, som har inspireret moderne 
anvendelse af gurkemeje i dag. Den æteriske olie 
gurkemeje dampdestilleres fra gurkemejerod og har to 
unikke kemiske komponenter, nemlig turmerone og ar-
turmerone. Disse komponenter gør æterisk olie fra 
gurkemeje til en fast del af din daglige sundhedsrutine. 
Gurkemeje er gavnlig at tage indvorte til at hjælpe med at 
støtte immunsystemets naturlige funktioner. 
Endvidere kan gurkemeje hjælpe med at fremme ren, glat 
og strålende hud. Denne æteriske olie fungerer også som 
en fantastisk smagsgiver til dine favoritmåltider. 

ANVENDELSER
• Tag den indvortes for at støtte immunsystemets 

naturlige funktioner.

• Ved behov, kan gurkemeje bruges til lokal behandling, 
eller som en ansigtsmaske til hele ansigtet, for at 
hjælpe med at reducere uren hud eller for at fremme 
strålende hud.

• Prøv en til to dråber i te eller vand for en diskret 
urteagtig smag. 

BRUGSVEJLEDNING
Diffusion: Brug tre til fire dråber i den valgte 
olieforstøver.

Indvortes brug: Fortynd en dråbe i 120 ml væske.

Udvortes brug: Påfør en til to dråber på det ønskede 
område. Fortynd med bærerolie for at minimere enhver 
form for hudoverfølsomhed. Se yderligere forholdsregler 
herunder.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk behandling, 
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre 
ører og sensitive områder.


