
PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Laranja-selvagem   15 ml

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

Aplicação: 

Nome Científico: Citrus sinensis 

Parte da Planta: Casca

Método de Extração: Prensagem a frio

Descrição Aromática: Doce, fresco, cítrico

Principais Componentes Químicos: Limonene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Óleo poderoso para ajudar a purificar o ar.

• Possui um aroma energizante.

Wild Orange
Laranja-selvagem 15 ml

COD. 60203415

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Extraído a frio da casca da laranja, o dōTERRA Wild Orange 
é um dos óleos essenciais mais vendidos por causa de seu 
aroma energizante. Com alto teor de monoterpenos, o óleo 
essencial de Laranja-selvagem possui qualidades 
purificantes e energizantes e, em difusão, ajuda a purificar 
o ar. Com seu aroma doce e refrescante, o Laranja-
selvagem realça qualquer óleo essencial.

USOS
• Difunda o óleo essencial de Laranja-selvagem para 

elevar o humor, os níveis de energia e para purificar o ar.

• Para uma dose extra de energia, coloque de 1 a 2 gotas 
na palma da mão com partes iguais de Peppermint e 
Frankincense. Massageie as mãos e respire 
profundamente; depois, passe as mãos na nuca.

MODO DE USAR
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em Óleo 
Carreador dōTERRA 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 a raios UV por 
até 12 horas após aplicação do produto. Em caso de 
contato com os olhos, enxágue com Óleo Carreador 
dōTERRA 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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