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• Direct herkenbare geur bij gebruik of verneveling 
in een diffuser, ideaal voor het opfrissen van 
keukens of badkamers.

• Koud geperst uit limoenschillen om het delicate 
karakter en de nuttige, krachtige eigenschappen 
te behouden.

• Het rijke, citrusachtige aroma verandert de 
omgeving of atmosfeer.

VOORNAAMSTE VOORDELEN

OMSCHRIJVING 
dōTERRA limoen essentiële olie is koud geperst uit de schil 
van verse limoenen, en is verfrissend en energiek in zowel 
aroma als smaak. Limoenen worden vaak gebruikt in 
voorgerechten en dranken vanwege hun frisse, citrussmaak. 

TOEPASSINGEN
• Voeg een druppel limoen toe aan je favoriete ijsjes, 

smoothies en drankjes.

• Voeg een druppel limoenolie toe aan de zelfgemaakte 
salsa om deze een extra smaaksensatie te geven.

• Meng een druppel limoenolie door een vinaigrette voor 
een pittige en pittige saladedressing.

EEN FRUITIGE VERFRISSING 
Als je een fan bent van fruitige dranken, is limoenolie je 
nieuwe beste vriend! Limoen essentiële olie voegt een 
scherpe, natuurlijk zoete smaak toe aan je favoriete ijsjes, 
smoothies of dranken. Voor verkoeling op een warme 
zomerdag kun je op een warme zomerdag een paar 
druppels limoen essentiële olie en wat plakjes van je 
favoriete fruit toevoegen aan een koud glas water. Deze 
heerlijke zomerse verfrissing geeft je alle smaak zonder  
de bewerkte suikers en conserveringsmiddelen die aan 
kant-en-klare dranken worden toegevoegd. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
For Als smaakversterker in voeding.

VOORZICHTIG 
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Als u zwanger bent, borstvoeding geeft 
of onder medisch toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw 
arts. Vermijd contact met de ogen, het binnenoor en 
gevoelige delen. Vermijd zonlicht of UV-straling tot 12  
uur na aanbrengen van het product.

Lime (Limoen)
Citrus aurantifolia 15 ml 
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