1-2 dr. aan glas water

Keelpijn

Veel anti-oxidanten

1-2 dr. met honing in de thee
Verzacht

Geen calorieën
Lekker!

Ontgiften

Met paar dr. in glas water

Gorgelen

Evt. eerst lipbalsem of dergelijks gebruiken:
bij droge lippen brand het anders een beetje

Verzacht
Voorkomt en doodt infecties

Tevens voor energie en vreugde

Koken

Lucht reinigen

Begin met 1 druppel
D.a. marinades, dressings, cake etc

Goed humeur
Lichamelijke energie

Diffuse

Paar druppels in water

Mentale energie en concentratie

Daarin niet-biologisch fruit/groente wassen

Diffuser of inhaleren

Vers fruit/verse groente
Tegen doffe huid
Verdunnen met een andere crème, olie
of scrub en aanbrengen op het gezicht

- gaat daarvan de pesticiden e.d. tegen
- wast er de e.v.t. waxlaag af
Daarin gesneden fruit/groente bewaren tot serveren
- voorkomt kleuren/houdt vers

Gelaat opfleuren

Test eerst op een klein gebied
Sterkere waskracht en voorkomen van druppelvorming

Vermijd vervolgens 12 uur lang direct zonlicht

De vaat
1 dr. met ander cosmeticaproduct verdunnen en aanbrengen
of aanbrengen met een watje

Voeg 1 dr. toe aan afwaswater
of een paar dr. aan de vaatmachine
Voor schone, glanzende vaat

Acné

Test eerst op een klein gebied

Frisruikende koelkast

Paar dr. op een watje in de koelkast leggen

Kam een paar dr. door geselecteerde plukken haar

Citroen

Ga daarna zonnebaden

En nog een HELEBOEL meer! Zie de 101 gebruikwijzen in de ´koektrommel´

Highlights

Controleer regelmatig op kleurverandering:
dit werkt echt!
Juiste kleur bereikt: uit de zon en haren goed wassen

5-6 dr. in een spuitflesje met water
Desinfecteert en maakt stralend schoon

1 dr. op de tandenborstel
of deze laten weken in water met 1-2 dr.

Schoonmaakmiddel
Tandenborstelopfrisser

Kranen, deurklinken etc.

ca 1 x p. wk voor desinfectie

Gebruik geconcentreerder bij zeer hardnekkig vuil

Voor fijn geurende, frisse was:
3-4 dr. mee in de wasmachine

Probeer eerst uit op een onopvallend stukje

Frisse was

Leer en zilver

En of op een doekje in de droogtrommel

Voeg 20-30 dr. toe aan de witte was
Om te bleken en mooi wit te houden

Breng een paar dr. aan met een doekje
Polijsten om schoon te maken en beschermen

Kauwgom uit het haar: 1-2 dr. laten
inwerken tot het hard is en afbrokkeld

Witte was
Problemen verwijderen

Stickerrestjes verwijderen
Krijtjes van oppervlakten

16-20 dr. aan 1 kop natron
Mengsel een nacht in gesloten bakje laten

Keukenoppervlakten

Vloerkleed opfrissen
Voorkomt uitdrogen, zorgt voor extra glans en kleur

Dan op het vloerkleed - laten inwerken - opzuigen

Meubelverzorging

Meng een paar dr. met een mineraalolie of dergelijks
Gebruik met een zachte doek
Test eerst op een onopvallend gedeelte

N.B.: Deze informatie geldt alleen voor DóTERRA etherische oliën.
Waarom essentiële oliën? Ze zijn 100% natuurlijk, een sterke kracht uit de natuur. Ze werden altijd al ingezet en dat worden ze nog steeds omdat ze in op elk gebied therapeutisch effectief zijn en niet voor bijwerkingen zorgen (wel per uitzondering bij allergie).
Waarom CPTG oliën? Essentiële oliën zijn sterk geconcentreerd en van een samenstelling die direct in alle lichaamscellen wordt opgenomen.
Zorg dus voor ´Certified Pure Therapeutic Grade´ oliën om synthetische, chemische en andere ´rotzooi´ te vermijden.

Dr. is de afkorting voor druppel(s).
Diffuser: 3-5 drupjes in diffuser, of in water in een bakje boven een kaars, of in een pannetje met water op het fornuis.
Inhaleren: 1-2 drupjes in je handpalmen, wrijven en diep inhaleren.
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