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Clove (Kryddernellike)
Eugenia caryophyllata 15 ml

Clove (Kryddernellike)
Eugenia caryophyllata 15 ml

Vare nummer: 60204911
Engro salg: 16,00 €
PV: 15,00

PRODUKT BESKRIVELSE 
Fordelene og brugen af Clove kan spores tilbage til det 
gamle Kina, Indien og andre dele af verden. Clove æterisk 
olie kommer fra de uåbnede blomsterknopper fra det 
stedsegrønne træ. Clove blomsterknopperne indeholder en 
betydelig mængde eugenol, en aktiv kemisk komponent, 
der giver den æteriske olie sin energigivende duft samt en 
række fordele. Clove har i årevis været anvendt i dental 
produkter og slik, samt i tyggegummi på grund af sin smag 
og evne til at rense munden. Bruges ligeledes i madlavning 
som krydderi hvor Clove tilføjer en krydret smag til enhver 
middagsret eller dessert.

ANVENDELSER
• På grund af sine varme, krydrede egenskaber er Clove 

æterisk olie den perfekte tilsætning til dine yndlings 
efterårs- og ferieopskrifter.

• Før du børster tænderne, tilsæt en enkelt dråbe Clove til 
125 ml vand og gurgle

• Dryp en dråbe Clove på tandbørsten før tandpastaen for 
at fremme rene tænder og frisk ånde.

ANVISNINGER TIL BRUG
Vandforstøver: Brug 3-4 dråber i din foretrukne 
vandforstøver.

Udvortes brug: Til massage, bland 5 dråber med 10 ml 
bærerolie (f.eks. mandelolie, babyolie, massageolie eller 
anden neutral olie). Til bad blandes 5 dråber med 5 ml 
bærerolie. Til parfumering blandes 1 dråbe med 10 dråber 
bærerolie.

FORHOLDSREGLER 
Brug kun fortyndet. Indtag ikke mere end en dråbe om 
dagen. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå at få olien i 
øjnene. 

PRIMÆRE FORDELE

Plantedel: Blomster knop 
Ekstraktionsmetode: Dampdestillation
Aromatisk beskrivelse: Meget krydret, varm og 
træagtig med undertoner af læder
Vigtigste bestanddele: Eugenol

• Bruges ofte som krydderi i madlavning

• Bruges med tandpasta til styrkelse af tænder og 
tandkød


