
opláchnutie riadu bez šmúh a 

na vyčistenie umývačky.

• Pridajte 10 – 15 kvapiek do 

šampónov a telového mlieka 

značky Young Living na 

dodanie energie.

Upozornenia
•  Uchovávajte mimo dosahu 

detí. 

•  Zabráňte vniknutiu do očí a 

kontaktu so sliznicami. 

•  Nie je určený na vnútorné užívanie.

•  Zabráňte pôsobeniu priameho slnečného svetla alebo 

UV lúčov 12 hodín po aplikovaní výrobku.

Zloženie
Olej z kôry Citrus limon eureka var. formosensis 

Doplnkové produkty
•  Citrónový esenciálny olej

•  Limetkový esenciálny olej

•  NingXia Red

•  Esenciálny olej Eukalyptus úzkolistý (Eucalyptus Radiata)

 

Informácie o produkte    Esenciálny olej Jade Lemon 5 ml     468508

Vedeli ste, že?
•	 Tento	druh	citróna	prirodzene	obsahuje	nielen	limonén,	ale	aj	veľké	množstvo	karvónu.	
•	 Jade	Lemon	je	možné	zmiešať	s	vodou	vo	fľaši	s	rozprašovačom	a	použiť	na	osvieženie	vzduchu.

J A D E  L E M O N 
Zhrnutie produktu
Jade Lemon™ (jadeitový citrón) sa pestuje v teplom vlhkom 

podnebí juhovýchodnej Číny. Zatiaľ čo iné druhy citrónov 

začínajú aromaticky uvoľňovať niektoré svoje oleje, keď 

zožltnú, plod Jade lemon zostane zelený dokonca aj vtedy, 

keď dozreje, a umožní zachovanie koncentrácie oleja aj 

v zrelom plode. Olej sa uvoľní až po zbere a dodá plodu 

bohatšiu a výraznejšiu vôňu. 

Jade Lemon obsahuje vysoké množstvo d-limonénu, ktorý 

osviežuje, zlepšuje náladu, dodáva energiu a podporuje 

jasné myslenie a cieľavedomosť. Tento olej pomáha udržať 

zdravú pokožku a je účinný na čistenie a očisťovanie. 

Zo štúdie univerzity v Mie z roku 1995 tiež vyplynulo, že 

citrusová vôňa vedie k uvoľneniu a vyvoláva pocity šťastia.

Primárne výhody
•  Rozptýlený olej zlepšuje náladu, povzbudzuje myseľ a 

telo.

• Môže sa použiť pri čistení lepkavých alebo mastných 

nánosov v domácnosti.

Kto by mal používať olej Jade Lemon?
• Každý, kto hľadá duševné povzbudenie.

• Tí, ktorí hľadajú pomoc pri otvorení emocionálnych 

blokov.

Odporúčané použitie
•  Naneste na požadované miesto. V prípade 

precitlivenosti, rozrieďte 5 kvapiek v 10 ml prípravku 

V-6™. 

•  Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu 

trikrát denne.

• Primiešajte esenciálny olej Citronella a vychutnajte si 

príjemnú, citrónovú vôňu prírody bez rušivých vplyvov. 

• Pridajte do čistiaceho prostriedku na riad na 
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