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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Um dos óleos essenciais mais vendidos da dōTERRA, o 
Limão, tem vários benefícios e utilizações. O Limão é 
frequentemente adicionado à comida para melhorar o 
sabor das sobremesas e dos pratos principais. O Limão 
possui um aroma revigorante e estimulante.

UTILIZAÇÕES
• Adicione o óleo de Limão à sua água de beber para um 

aroma refrescante ou como alternativa a refrigerantes e 
bebidas açucaradas.

• Adicione o óleo de Limão às suas iguarias e receitas de 
sobremesa favoritas para um toque doce e intenso.

COZINHAR COM O ÓLEO DE LIMÃO
É fã de sobremesas com uma infusão de limão? Pode 
adicionar um toque doce e intenso às suas receitas de 
iguarias e sobremesas favoritas quando adiciona um pouco 
de óleo essencial de Limão. Quando utilizado de modo 
adequado, o óleo essencial de Limão adiciona, 
frequentemente, um sabor doce e açucarado às 
sobremesas, sem o açúcar processado ou outros 
ingredientes alternativos. As suas iguarias com sabor a 
limão favoritas estão à espera de serem transformadas – 
experimente hoje mesmo cozinhar com o óleo de limão!

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. Evite o 
contacto com os olhos e as mucosas. Em caso de contacto 
com a pele, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas após o contacto. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Pode ser utilizado para adicionar um sabor 
refrescante à água ou a várias receitas saborosas 
e sobremesas doces. 

• Extraído a frio da casca do limão para preservar a 
sua natureza delicada e as suas propriedades 
úteis e fortes.

• Propriedades estimulantes e energizantes que 
promovem o bom humor com o seu aroma 
revigorante.
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Lemon (Limão)
Citrus Limon  15 ml


