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• Confere um sabor perfumado e excecionalmente 
estimulante aos alimentos e bebidas, graças às 
suas fortes propriedades cítricas.

• Em tempos conhecido como "fruto proibido" e uma 
das "Sete Maravilhas de Barbados". 

• Popular pelo seu sabor ácido e picante que 
complementa outros óleos essenciais cítricos 
quando combinado com eles.

• O aroma refrescante e a citrinos é benéfico para 
revigorar os sentidos.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O nome "grapefruit" (toranja) foi um nome atribuído a frutos 
que crescem em cachos e fazem lembrar os das uvas. 
Comummente conhecida pelo seu sabor ácido e picante, a 
toranja é o fruto redondo e de cor amarelo-laranja de uma 
árvore de citrinos perene.  O óleo essencial de Toranja 
deriva da casca deste fruto, sendo apreciado pelos seus 
múltiplos benefícios e utilizações, bem como pelo aroma 
refrescante e o sabor robusto.

UTILIZAÇÕES
• O óleo essencial de Toranja cria um sabor frutado e 

picante quando adicionado a alimentos ou bebidas.

• Para avivar o sabor dos seus batidos, adicione uma gota 
de óleo essencial de Toranja ao seu batido favorito.

MANHÃ BRILHANTE
O sabor frutado e fresco da Toranja torna-a num excelente 
complemento de diversos alimentos e bebidas. Para revitalizar 
as suas manhãs, adicione uma a duas gotas de Toranja ao seu 
batido favorito ou taça de açaí! O sabor vibrante da Toranja irá, 
certamente, prepará-lo para o dia à sua frente!

INDICAÇÕES DE USO
Para o tempero de alimentos.

PRECAUÇÕES 
Utilize apenas diluído. Não tome mais do que uma gota por 
dia. Mantenha fora do alcance das crianças. Evitar o 
contacto com os olhos e mucosas. Em caso de contacto 
com a pele, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.
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Toranja
Citrus X paradisi  15 ml


