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Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

Arborvitae
Thuja plicata 5 ml

Varerummer: 49360001 
Engros pris: 21,50 €
PV: 27

PRODUKT BESKRIVELSE 
Kendt som “livets træ”, er Arborvitae majestætisk i størrelse og 
rummer en overdådig mængder af unikke fordele. Vores 
arborvitae æteriske olie er hentet fra hjertet af Thuja plicata 
træet. Det er også kendt som Western Red Cedar og er 
hjemmehørende i Nordamerika (primært Canada og Nordvestlige 
USA). Denne unikke kilde til arborvitae æterisk olie indeholder en 
særskilt kemisk profil der er koncentreret i methylthujat. 
Udvindingen af denne olie gøres på en innovativ, miljømæssigt 
ansvarlig måde ved destillation af træmaterialer fra anden 
produktion. Denne metode benyttes for at sikre, at der ikke 
fældes unødigt mange træer til produktion af olie. Hjemhørende i 
Canada, blev alle dele af Arborvitae-træet brugt af indianere til 
helbredsmæssige udfordringer, bygning af skibe, totempæle, 
kurve og tøj.

ANVENDELSE
• Anvend på håndled og ankler under vandreture.

• Brug under meditation for at fremme en følelse af fred og ro.

• Arborvitae olien har en varm træagtig duft. Blandes med 
Cedarwood og Frankincense for at lave en hjemmelavet cologne.

BRUGSVEJLEDNING
Forstøvning: Brug tre til fire dråber i din foretrukne forstøver.

Udvortes brug: Til massage blandes 5 dråber med 10 ml 
bærerolie. Til badet blandes 5 dråber med 5 ml bærerolie. Til 
hjemmelavet parfume blandes 1 dråbe med 10 dråber bærerolie

FORSIGTIGHED 
Mulig hudfølsomhed. Opbevares utilgængelig for børn. Hvis du er 
gravid, ammer eller under lægebehandling, skal du kontakte din 
læge inden brug. Undgå kontakt med øjne, indre ører og 
følsomme områder. Undgå sollys eller UV-stråler i op til 12 timer 
efter påføring af produktet. 

PRIMÆRE FORDELE

Plantedel: Træ  
Ekstraktionsmetode: Dampdestillation 
Aromatisk Beskrivelse: Varm træagtig duft med 

jordiske elementer 
Hovedkemiske komponenter: Methylthujat

• Kraftfuld rensende virkning

• Kan medvirke til at fremme en klar og sund hud, 
når den anvendes udvortes


