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Wild Orange
Citrus sinensis  15 ml

PRIMÆRE FORDELE

• Opløftende til sind og krop

• Forfrisker huden

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Wild Orange er en af dōTERRA’s mest solgte æteriske olier 
på grund af sin energigivende aroma og flere 
sundhedsmæssige fordele.* Olien er koldpresset fra 
skrællen. Et højt indhold af monoterpener gør, at Wild 
Orange både har stimulerende og rensende kvaliteter. 
Denne kemiske bestanddel giver Wild Orange evnen til at 
opløfte og forfriske.Appelsinskrællen indeholder mange 
antioxidanter som hjælper med at vedligeholde et godt 
helbred. Wild Orange forbedrer enhver æterisk olieblanding 
med en frisk, sød og forfriskende duft. 

ANVENDELSER
• Tilføj et par dråber af Wild Orange til en uparfumeret 

lotion and påfør over hele kroppen.

• For et styrkende bad, tilføj et par dråber æterisk olie til 
din body wash.

• For at få et stimulerende boost, put en til to dråber Wild 
Orange, Pebermynte og Frankincense i dine håndflader. 
Gnid hændernde sammen og tag en dyb indånding. 
Derefter kan du smøre olien fra dine hænder på din 
nakke. 

BRUGSANVISNING
Diffuser: Kom tre til fire dråber i en diffuser efter eget valg.

Indvortes: Fortynd en dråbe i 125 ml væske.

Anvendelse på huden: Til massage, bland 5 dråber, med 
10 ml kokosolie. Vejliedning til at bruge i badet, mix 5 
dråper med 5 ml kokosolie. Vejledning til parfume, bland 1 
dråbe med 10 dråber bæreolie. 

FORHOLDSREGLER 
Mulig overfølsomhed på huden. Opbevares uden før børns 
rækkevidde. Hvis du er gravid, ammer eller er under en 
læges tilsyn, bør du tale med din læge inden brug af 
æteriske olier. Undgå kontakt med øjne, indre ører og 
overfølsomme områder. Undgå sollys eller UV-stråler i op til 
12 timer efter påføring af olien.

Plantedel: Appelsinskræl
Ekstraktionsmetode: Koldpresset
Aromatisk beskrivelse: Sød, frisk, citrus
Vigtigste bestanddele: Limonene
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