
YELLOW MANDARIN
ÓLEO ESSENCIAL

A Mandarina-Amarela vem da casca do fruto quando este se encontra parcialmente 
amadurecido.  O aroma delicioso e vibrante do óleo essencial de Mandarina-Amarela oferece 
um aroma exclusivamente positivo. Devido a cuidadosas práticas de colheita para destilar o 
fruto quando este chega a um estágio de desenvolvimento específico, o óleo essencial de 
Mandarina-Amarela diferencia-se por suas notas condimentadas e florais mais acentuadas do 
que qualquer outro apreciado óleo de mandarina. 

Como a Mandarina-Amarela é um óleo cítrico, é importante evitar a luz solar e os raios UV por 
pelo menos 12 horas após a aplicação na pele a fim de evitar qualquer fotossensibilidade. Um 
modo de fazer isso é usar a Mandarina-Amarela durante sua rotina noturna de cuidados da 
pele.

• Tendo propriedades purificadoras inerentes como as do limoneno, o óleo essencial de 
Mandarina-Amarela também proporciona um aroma revigorante que promove a vitalidade. 
• O aroma doce e refrescante da Mandarina-Amarela produz um ambiente energizante e 
inspirador. Quando precisar produzir um clima positivo e alegre, difunda Mandarina-Amarela.
• A Mandarina-Amarela também ajuda a realçar a aparência de uma pele saudável e uma tez 
uniforme.
• A Mandarina-Amarela é obtida no Brasil.

•  Quando precisar produzir um clima positivo e alegre, difunda Mandarina-Amarela. Difunda-a 
individualmente ou em conjunto com seu óleo floral ou de abeto preferidos.Ajuda a purificar o 
ambiente
•  Coloque algumas gotas no piso do chuveiro pela manhã para obter um aroma leve e 
estimulante e uma névoa que proporciona cuidado facial natural.Ajuda a promover um 
ambiente propício à prática de meditação.
• Adicione várias gotas a um frasco pulverizador com água para obter um aroma natural. 
Adicione outros óleos cítricos de que você goste para uma energia revigorante extra.
• Adicione algumas gotas de óleo de Mandarina-Amarela em Óleo de Coco Fracionado para 
um aroma renovador durante uma massagem abdominal suavizante.
• Para uma pele de aparência saudável e clara, e para manter um nível balanceado de 
umidade da pele, use Mandarina-Amarela no rosto. Você pode adicionar uma gota ao seu 
limpador facial à noite para realçar a aparência de uma pele saudável e uma tez uniforme. 
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