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Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

DESCRIEREA PRODUSULUI
Unul dintre cele mai bine vândute uleiuri esențiale de la 
dōTERRA, uleiul esențial de lămâie are multe beneficii și 
utilizări. Uleiul esențial de lămâie este adăugat frecvent în 
mâncăruri, pentru aromatizarea deserturilor și felurilor 
principale. Uleiul de lămâie are o aromă energizantă, care 
binedispune.

UTILIZĂRI
• Adaugă ulei de lămâie la apa de băut, pentru un gust 

răcoritor sau ca alternativă la băuturile carbogazoase și 
îndulcite.

• Adaugă ulei de lămâie la gustările și deserturile tale 
preferate, pentru o notă dulce-acrișoară.

COPTUL CU ULEI DE LĂMÂIE
Îți plac deserturile cu lămâie? Poți da o notă dulce-acrișoară 
bunătăților tale preferate și rețetelor de desert, adăugând 
puțin ulei esențial de lămâie. Când este utilizat corect, 
uleiul esențial de lămâie dă deseori o notă dulce, 
zaharoasă deserturilor, fără a mai utiliza zahăr rafinat sau 
alte ingrediente alternative. Deserturile tale preferate cu 
aromă de lămâie abia așteaptă să fie transformate – 
încearcă chiar astăzi să coci ceva cu ulei de lămâie!

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru aromatizarea mâncărurilor.

PRECAUŢII
A se folosi doar diluat. A nu se consuma mai mult de o 
picătură pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita 
contactul cu ochii și cu mucoasele. În cazul contactului cu 
pielea, evită expunerea la lumina soarelui și la razele 
ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare. 

BENEFICII PRIMARE

• Poate fi utilizat pentru a conferi o aromă răcoritoare 
apei sau la o mulțime de rețete, de la preparate 
savuroase, la deserturi dulci. 

• Obținut prin presare la rece din coaja de lămâie, 
pentru a păstra natura sa delicată și proprietățile 
sale utile și puternice.

• Induce bună-dispoziție și energizează, prin aroma 
sa revigorantă.
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Lemon (Lămâie)
Citrus Limon  15 ml


