
IMMORTELLE ANTI-AGING BLEND
Strobloem anti veroudering Blend

dōTERRA’s Immortelle is een krachtige vernieuwende melange van
zeldzame essentiële oliën, die door de geschiedenis heen gebruikt zijn
voor hun schoonheidsverfraaiingen. Immortelle Anti-Aging Blend is
samengesteld om de huid te beschermen tegen UV stralen, bevorderd
genezing, geeft voeding aan de huid en helpt bij het verminderen van
ontstekingen, wat een belangrijke bijdrage is aan het
verouderingsproces.

CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® essentiële oliën van
Frankincense, Sandelhout, Lavendel, Mirre, Helichrysum en Roos
ondersteunen de gezondheid van de huid:

 op cellulair niveau door de huid gladder, stralender en jeugdiger te
houden

 herstelt de beschadigde huid door blootstelling aan de zon
 bevordert weefselmatrix- herstel en -vernieuwing

Eigenschappen van de enkelvoudige oliën verwerkt in deze blend:
 Frankincense is onderzocht voor zijn anti-inflammatoire eigenschappen. De anti-

infectieuze eigenschap helpt ook de huid te beschermen tegen schadelijke
bacteriën. Frankincense is verzachtend voor de huid en zenuwen.

 Sandelwood is gevonden in verschillende dierlijke studies ter bescherming van de
huid tegen de schadelijke gevolgen van ultraviolet (UV-b) straling. Sandelwood is
uitstekend voor huidregeneratie en houd huidinfecties tegen.

 Lavender is onderzocht om zijn vermogen om ontsteking en allergische reacties in
de huid te verminderen. Lavender word ook gebruikt om de huid te herstellen van
brandwonden, blaren, infecties en andere verwondingen, alsmede te helpen een
droge huid te verminderen.

 Myrrh is bekend om zijn kalmerende eigenschappen voor de huid en wordt vaak
gebruikt om de gesprongen of de gebarste huid te verlichten. Studies hebben
aangetoont dat Myrrh ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Myrrh wordt ook
veel gebruikt vanwege zijn vermogen om bacteriële, schimmel en virale infecties van
de huid te helpen bestrijden.

 Helichrysum wordt gebruikt om huidaandoeningen zoals exzeem en psoriasis te
helpen verlichten. Het heft antioxiderende eigenschappen en wordt het vaak gebruikt
voor weefselregeneratie, pijnbestrijding en genezing. Het wordt ook gebruikt als een
natuurlijke bescherming tegen de zon.

 Rose is wordt vaak gebruikt om de afbraak van collagen in de huid  te stoppen die
kan leiden tot een vermindering van elasticiteit en rimpels. Rose wordt ook gebruikt
om littekens te voorkomen en om het lichaam te helpen verschillende
huidaandoeningen en infecties te overwinnen.

Effect op het lichaamssysteem en het fysiek niveau:
 De huid en bij verschillende problemen van de huid



Belangrijkste voordelen:
 helpt bij het herstellen van de beschadigde huid door blootstelling aan de zon
 bevordert weefselmatrix herstellen en vernieuwen
 ondersteunt vermindering van ontstekingen die een belangrijke bijdrage leveren aan

het verouderingsproces van de huid
 helpt de huid om de balans en zijn natuurlijke vocht-niveaus te behouden
 wordt gemakkelijk door de huid opgenomen waardoor deze zacht en glad aanvoelt

en niet vettig
 kalmerend en rustgevend voor de huid.

Wat maakt dit product uniek?
 Hoge kwaliteit melange – CPTG ® essentiële oliën, van Frankincense, Sandelhout,

Lavendel, Mirre, Helichrysum en Roos
 Frankincense hiervan is gevonden dat deze expressief en actief is in het voorkomen

van ontstekingsreacties bij verschillende soorten eiwitten
 Helichrysum bevat tot 10% diketoes, ( Diketo esters), die bekend staan om hun

vernieuwende effecten. Het bevat ook tot 30% sesquiterpene koolwaterstoffen,
bekend als kalmerend middel als ook tot wel 50% esters

 Roos staat bekend om zijn uitstekende hydraterende eigenschappen, alsmede de
ondersteuning van de huid elasticiteit

 Lavendel bevordert de vernieuwing van weefsel. Bekend voorbeeld – Dr. Gattefosse,
een chemicus werkzaam in de cosmetica, werd verbrand tijdens een chemische
explosie in zijn laboratorium in 1910. Hij behandelde zijn brandwonden met pure
essentiële lavendelolie, dit resulteerde in een snelle herstel zonder littekens.

 Mirre draagt bij aan een evenwichtige hydratatie van de huid en ondersteund de
algemene weefselreparatie.

Suggesties voor fysiek gebruik:
 Breng Immortelle dun aan op gezicht, hals en probleem gebieden, na het reinigen,

voorafgaand aan de Tightening serum en / of anti-verouderings Moisturizer. Verdun
met kokosolie, indien wenselijk.

 Geeft met name speciaal aandacht aan ouderdomsvlekken, fijne lijntjes en rimpels.
 Direct aanbrengen op het probleemgebied

Veiligheidsvoorschriften:
 Bij een gevoelige huid verdunnen met dōTERRA’s gefractioneerde kokosolie of een

andere pure plantaardige olie om de huid te kalmeren.
 Tijdens de zwangerschap met de nodige voorzichtigheid gebruiken

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.



IMMORTELLE ANTI-AGING BLEND emotioneel
de olie van geestelijke spirituele inzicht

Essentiële oliën worden al sinds de oudheid gebruikt voor het uitoefenen van: meditatie,
gebed en spirituele vereringen. Immortelle anti veroudering blend combineert de kracht van
hoge vibrerende oliën met aardings oliën om te helpen bij de verbinding tussen lichaam &
geest en hemel & aarde. Deze blend bemoedigd een positieve staat van zijn en
ondersteunt de ontwikkeling van geloof, hoop, dankbaarheid, vriendelijkheid, liefde, geduld
en vertrouwen in het Goddelijke.

Immortelle anti verouderingsblend is een geweldig hulpmiddel bij meditatie, omdat het de
geest tot rust brengt, innerlijke stilte bevordert en spirituele groei stimuleert. Terwijl deze
olie heel zacht is, is het ook tevens zeer krachtig. Immortelle helpt bij het loslaten van
negativiteit, duisternis en beperkende opvattingen (percepties). Immortelle kan geestelijke
blindheid en andere geestelijke problemen bij een persoon helpen verzachten door het
aanbieden van diepgaand licht.

De anti verouderingsblend Immortelle biedt gratie en troost wanneer men zich ontmoedigd
of bedroefd voelt. Deze olie kan mensen helpen bij het overstijgen van hun eigen
duisternis, de pijn en de stress van het leven. In zijn kern biedt Immortelle ondersteuning bij
het verhogen van het menselijk bewustzijnsniveau en de voorbereiding van nieuwe levels
van spirituele transformatie.

Ondersteunt emotioneel bij: donkere nacht van de ziel, geestelijke blindheid, belast,
bezwaard, bemoedigd.

Suggestie voor emotioneel gebruik:
 Aromatisch: inhaleer direct vanuit het flesje op regelmatige tijdstippen gedurende de

dag of doe een kleine hoeveelheid in de palm van de hand, wrijf de handen krachtig
samen en inhaleer.

 Uitwendig: doe een kleine hoeveelheid met de roller op de kruin, over het voorhoofd,
achter de oren of op de bodem van de voeten.

Complementaire oliën: Franfincense, Helichrysum, Rose, Sandelwood, NOVO Prime,
Wintergreen


