
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

• Дълго почитана и позната на гърците и 
римляните като символ на щастието.

• Известна също като „радост от планините“, 
майораната има много невероятни приложения 
и ползи.

• Топъл и билков аромат, използван в безброй 
вкусни рецепти за готвене и в различни култури.

• Наред с кулинарните си употреби, майораната 
спомага за поддържане на цялостната уелнес 
емоция.

• Това, което я прави толкова ценна, е нейният 
дълготраен, положителен и успокояващ аромат.

ОПИСАНИЕ 
Майорана е била позната на гърците и римляните като 
символ на щастието. Широко използвано като подправка 
за храна, етеричното масло от майорана е уникална 
добавка при готвене. Билковият аромат на маслото от 
майорана може да се използва при направата на супи, 
яхнии, дресинги и сосове. В Германия тази билка е 
известна като „гъша билка“ заради традиционната си 
употреба при печенето на гъски. 

УПОТРЕБИ
• Направете етеричното масло от майорана част от 

следващата си рецепта, вместо да използвате сушена 
майорана.

• Използвайте майорана във Вашия дифузер за 
постигане на пълна релаксация и спокойствие.

• Нанесете върху крачетата на Вашето неспокойно  
дете преди дрямка, за да го утешите.

• Добавете една капка майорана в пикантни ястия, 
включително супи, сосове, салати и най-вече месни ястия.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Ароматнол: Използвайте три до четири капки в дифузер 
по избор. 

Вътрешни: Разтворете 1 капка в 125 мл течност. 

Локално: Локално: Нанесете една до две капки на 
желаното място. Разредете във фракционираното 
кокосово масло на dōTERRA, за да намалите 
чувствителността на кожата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Използвайте само в разредено състояние. Приемайте  
не повече от една капка на ден. Пазете далеч от деца.  
Ако сте бременна или под лекарско наблюдение, се 
консултирайте с лекар. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешната част на ушите, лицето, чувствителни зони  
и лигавиците. В случай на контакт с кожата разредете 
обилно с базово масло.
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Marjoram (Майорана)
Origanum majorana  15 ml


