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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação:  A T N

Nome Científico: Citrus junos
Parte da Planta: Casca
Método de Extração:  Prensagem a frior
Descrição Aromática: Adocicado, cítrico  
Principais Componentes Químicos: Limonene, 

gamma Terpinene  

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Produz um ambiente refrescante quando 
difundido.

• Pode beneficiar a pele.

Yuzu
Yuzu 5 ml 

COD. 60221201

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O yuzu é uma árvore híbrida resistente que produz frutos 
cítricos amarelos diferenciados que lembram laranjas ou 
tangerinas, com a casca rugosa. Seu aroma inspirador é 
brilhante, fresco e frutado, lembrando uma mistura de toranja 
e mandarina. O limoneno do óleo essencial de Yuzu pode ser 
benéfico à pele. O Yuzu mistura-se bem com Toranja, Limão, 
Limão-siciliano, Tangerina e outros óleos essenciais cítricos.  

USOS
• Disperse para produzir um ambiente resplandecente. 

• Coloque algumas gotas em um banho morno e relaxante.

• Coloque uma ou duas gotas na fronha antes de dormir.

• Misture com Óleo Carreador dōTERRA e aproveite-o em 
uma massagem reconfortante.

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 ao sol e a raios 
UV por pelo menos 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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