
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.

Част от растението: Листо
Метод на събиране: Дестилиране чрез пара
Описание на ароматите: Цитрусов, билков, опушен
Основен химичен компонент(и): Гераниал, нерал, 

гераниол

Lemongrass (Лимонена трева)
Cymbopogon flexuosus 15 ml

Продуктов номер: 60203815

• Повдигащи настроението и енергизиращи 
качества, които спомагат за позитивното 
настроение с техния опушен, цитрусов аромат.

• Може да предаде ободряващ вкус на редица 
рецепти – от солени ястия до сладки десерти.

• Ароматът се разпознава веднага, когато е 
използван или поставен в дифузер, перфектен за 
освежаване на кухни или бани.

• Лимонената трева има уникални качества, които 
помагат за пречистването и тонизирането на кожата.

• Почитана отдавна в азиатската и карибската 
култура, лимонената трева повишава 
осъзнатостта и насърчава позитивността.

ОПИСАНИЕ
Лимонената трева e цитрусово етерично масло с опушен 
аромат, което предлага разнообразие от ползи на 
потребителите. В продължение на години лимонената трева 
се използва в азиатската кухня при направата на супи, чай 
и къри, както и при ястия с риба, птиче месо, говеждо и 
морски дарове. Освен това лимонената трева е 
пречистваща и тонизираща и поради тези си качества често 
се използва в продуктите за грижа за кожата. Лимонената 
трева има остър, билков аромат, който повишава 
вниманието и спомага за положителните нагласи.

УПОТРЕБИ
• Използвайте в азиатската кухня, супи, чайове и къри 

• Комбинира се добре с босилек, кардамом или сладка мента 

• Комбинирайте с чаено дърво и нанесете върху ноктите 
на краката за чисти, здрави нокти. 

• Разредете с фракционирано кокосово масло и 
нанесете след тренировка за освежаващ ефект. 

• Комбинирайте с фракционирано кокосово масло и 
нанесете върху мускулите и ставите за успокояващ масаж.

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

Вътрешно: Разтворете 1 капка в 125 ml течност.

Локално: Сложете една-две капки на желаното място. 
Разтворете във фракционираното кокосово масло на 
doTERRA, 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 сте под лекарско наблюдение, 
консултирайте се с лекар. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешната част на ушите, лицето, чувствителни зони и 
лигавицата. В случай на контакт с кожата, разредете 
обилно с базово масло.
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