
Растителна част: кора от грейпфрут

Метод на извличане: студено пресоване

Описание на аромата: цитрусов, цветен, плодов

Основни химически компоненти: d-Limonene

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

СТРАНИЦА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC ©2018 dōTERRA Holdings, LLC  Grapefruit PIP BG  Version 1

Грейпфрут
Citrus X paradisi  15 ml

Grapefruit
Citrus X paradisi 15 ml

Номер на продукта: 60204666
Продажба на едро: 13,50 €
PV: 17

• Тръпчив, кисел вкус за различни ястия.

• Повдига настроението.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Наричан “забранен плод” и едно от “седемте чудеса на 
Барбадос”, грейпфрутът за пръв път е описан през 1750 г. от 
ирландския свещеник Грифит Хюз. Името “грейпфрут” се 
приписва на това, че плодовете растат на групи, подобно на 
гроздето. Известен със своя горчив и тръпчив вкус, 
грейпфрутът е кръглият, жълто-оранжев плод на вечнозелено 
цитросово растение. Етеричното масло от грейпфрут се 
извлича от кората на този плод и се цени заради своите 
многобройни ползи и приложения. Освен да придава силен 
вкус на грейпфрут към различни ястия, маслото от 
грейпфрут е известно и със своите пречистващи свойства.

УПОТРЕБА
• Добавете капка към водата си.

• За да засилите вкуса на любимото си смути, добавете 
една капка етерично масло от грейпфрут към него.

• Добавете към грижата за лице на вашия тийнейджър, за 
да намалите появата на кожни проблеми (да се избягва 
излагане на слънчева светлина). 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Дифузия: използвайте три до четири капки в дифузер по 
избор.

Употреба като добавка в храна: разредете една капка  
в 125 ml течност.

Локална употреба: за масаж, смесете 5 капки с 10 ml 
базово масло. За вана, смесете 5 капки с 5 ml базово 
масло. За  направата на парфюм, смесете 1 капка  
с 10 капки базово масло. 

ВНИМАНИЕ 
Възможна е чувствителност на кожата. Съхранявайте далече 
от деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под лекарски 
грижи, трябва да се консултирате с вашия лекар. Избягвайте 
контакт с очите, вътрешността на ушите и чувствителни 
области. Избягвайте пряка слънчева светлина или 
ултравиолетови лъчи до 12 часа след използване на продукта.


