Lămâie verde
Citrus aurantifolia 15 ml

PAGINA INFORMATII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Presat la rece din coaja lămâilor vezi proaspete, uleiul
esențial dōTERRA Lime este revigorant și energizant atât în
aromă cât și în gust. Lămâile verzi sunt utilizate frecvent în
antreuri și în băuturi pentru savoarea lor proaspătă de
citrice. Datorită conținutului ridicat de limonene, Lămâia
verde are beneficii în curățarea internă*. Este de asemenea
un produs de curățare pentru suprafețe, eficient și natural.
Lămâia verde este cunoscută pentru abilitatea sa de a
ridica, echilibra și energiza. Lămâia verde este des utilizată
în produse de curățare facială și a întregului corp datorită
proprietăților sale de purificare și mirosului tonifiant.

UTILIZARI
• Puneți puțin dōTERRA Lime pe un disc demachiant și
utilizați pentru a ajuta la îndepărtarea petelor de grăsime
și a reziduurilor de lipici.
Descriere:
Partea plantei: Coaja Lămâii Verzi
Metoda de extractie: Presare la rece
Descrierea aromei: Citrica, aspra, dulce
Componente chimice principale: Limonene,
β-pinene, γ-terpinene

• Adăugați o picătură de dōTERRA Lime în apa
dumneavoastră de băut pentru savoare

DIRECTII DE UTILIZARE
Uz intern: Diluați o picătură în 125 ml de lichid.

ATENTIONARI

BENEFICII PRIMARE
• Sprijină o funcție imunitară sănătoasă*
• Afectează starea în mod pozitiv cu proprietățile sale
de stimulare și revigorare

Posibilă sensibilitate a pielii. Nu lăsați la îndemâna copiilor.
Dacă sunteți însărcinată, alăptați, sau sub îngrijire
medicală, consultați medicul dumneavoastră. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechii, și zonele sensibile.
Evitați expunerea la soare sau la raze UV pentru o perioadă
de până la 12 ore după aplicarea.

• Poate fi folosit ca un produs de curățare intern sau
aplicat pe piele*
• Promovează echilibrul emoțional și starea de bine

Lime

Citrus aurantifolia 15 ml

Număr de catalog: 30870001
Pret En gros: 12,00 € / 15 PV

*Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării, vindecării sau
prevenirii niciunei boli.
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