Tangerine
Tangerina 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Conhecida por suas propriedades purificantes e aroma
revigorante, a Tangerina tem um longo histórico de uso na
cultura chinesa e em práticas de bem-estar herbais. O
dōTERRA® Brasil Tangerine tem um aroma doce e
levemente picante, similar a outros óleos cítricos que
também são revigorantes.

USOS
• Ajuda a acalmar sentimentos de inquietação e a
amenizar o estresse.
• Para energizar e elevar o humor, aplique de 1 a 2 gotas
na palma das mãos, esfregue levemente e leve-as ao
rosto em forma de concha por 30 segundos, ou difunda
o óleo no ambiente.

Aplicação:
Nome Científico: Citrus reticulata
Parte da Planta: Casca
Método de Extração: Prensagem a frio
Descrição Aromática: Picante, doce, fresco
Principais Componentes Químicos: Limonene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Limpa e purifica.
• Seu aroma eleva o humor.
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• Aplique em pontos estratégicos ou no abdome para
promover sentimentos de alegria.
• Dilua em óleo vegetal para minimizar qualquer
sensibilidade.

MODO DE USAR
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de
coco fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso
aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador
elétrico.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou
tratamento, consulte o médico. Evite contato com os olhos,
ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a raios
UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em caso
de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e
do calor.
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