	
  

Utsukusy Kaneelblad Essentiële Olie
Canela hoja

Vervolg : Kaneelblad Essentiële Olie
Canela hoja

Deze prachtige, verwarmende olie is een echte beschermer.
Het is een sterke olie en dus niet geschikt bij zwangerschap, voor
baby’s en kleine kinderen. (behalve in het geurlampje)

Kaneelolie stimuleert de doorbloeding, de hart functie en de
ademhaling. Het werkt verlichtend bij infecties van voorhoofd- en
bijholten.
Opgelost in een draag olie zal de olie hulp bieden bij onvoldoende
of pijnlijke menstruatie en verlichting geven bij jicht en reumatische
pijnen.
Verder kan de kaneelblad olie ingezet worden bij insecten beten of steken (bv wespensteek), wratten en zelfs bij hoofdluis.
De olie is schimmeldodend en parasieten bestrijdend.
Gorgelen met een druppeltje kaneelblad olie in het water helpt tegen
tandvlees ontsteking, bij bloedend tandvlees en verjaagt de slechte
adem.

Er bestaat kaneel olie gedestilleerd uit de schors van deze hoge
boom, maar ook uit de lange bladeren van de kaneelboom.
Deze laatste werkt een stuk milder vandaar dat Utsukusy deze heeft
opgenomen in haar assortiment; de Canela hoja.
Het Latijnse woord voor kaneel is canella en betekent ‘rolletje’.
Dat is precies zoals deze olie werkt, alsof je in een warme
beschermende rol wordt gewikkeld waarin je opnieuw kracht opdoet,
opgemonterd wordt en je een bescherming opbouwt tegen ziekten
en verkoudheden.

Een bad met Utsukusy gember poeder en drie druppels kaneelblad
olie zal je verwarmen en verkoudheid verlichten.

Het is een zuiverende olie. De kaneelblad olie is een essentieel
onderdeel van de eerste heilige zalfolie die in de Bijbel genoemd
wordt.

Mensen met een lage bloedsuikerspiegel kunnen deze olie beter
mijden want de olie werkt hier verlagend op.
Utsukusy kaneelblad olie, een prachtige warme en beschermende
olie waar maar een lage dosering van nodig is.

Deze essentiële olie ontkrampt, bevordert de spijsvertering en
verhoogt de lichaamstemperatuur. Ideaal bij koude handen en
voeten.

Een essentiële olie die in de Nederlandse wintermaanden niet mag
ontbreken.

De olie zal zelfs zinnenprikkelend werken.
Een paar druppeltjes in een draag olie en je hebt een geweldige
massage olie voor jou en je partner
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