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לימון

תיאור מוצר 

שמן אתרי לימון טהור, הינו אחד מהשמנים האתריים הנמכרים ביותר 
של דוטרה. שמן הלימון הינו בעל מספר רב של יתרונות ושימושים**. 

בהוספה למים, הלימון נותן תמריץ מרענן ובריא** למשך היום. הלימון 
מוסף למזון בתדירות גבוהה כדי לחזק את הטעם של קינוחים ומנות 

עיקריות. ללימון יש ארומה מרוממת ומעוררת אנרגיה ומעודדת 
תחושות של קלילות, עידוד ושמחה.** 

שימושים
• להוסיף שמן לימון למים לקבלת טעם מרענן או כתחליף לסודה או 

משקאות ממותקים. 

• להוסיף שמן לימון לממתקים או לקינוחים האהובים.

• להוסיף טיפה או שתיים של שמן לימון לתערובת הסבון ולרחוץ היטב 
את הידיים.

• להוסיף טיפה או שתיים של שמן לימון לבקבוק לחיץ של תרסיס ניקוי 
המעניק ריח ממריץ בעת ניקוי שולחנות, שיש ומשטחים נוספים.

שימוש ארומטי:

• לטפטף 3-4 טיפות לתוך מאדה שמנים )דיפיוזר(. 

שימוש חיטוי:

• ניתן להוסיף מספר טיפות לבקבוק ספריי עם מים ולהשתמש לניקוי 
משטחים ורהיטים. 

שימוש פנימי:

• למהול טיפה אחת לתוך 120 מ"ל של נוזל או מזון.

שימוש מקומי*: 

• לעיסוי, יש לערבב טיפה אחת עם 5 - 10 מ"ל שמן קוקוס מזוקק של 
doTERRA )שמן נשא(. 

יש לדלל את השמן בשימוש חיצוני. אין להשתמש  בשמן על עור מגורה 
או פגום.

שמן לימון דוטרה מתאים לשימוש הן כתמרוק והן לשימוש כמזון והינו 
עומד בדרישות לשימוש מקומי ופנימי.

* בשימוש מקומי יש להקפיד על הוראות דילול בהתאם לרשום על גבי האריזה.

** המידע לא נבדק על ידי רשויות הבריאות בארץ ובעולם ומוצר זה אינו מיועד לאבחון, 

ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי.

Citrus limon

לימון
Citrus limon

 15 מ"ל

dōTERRA Holdings, LLC-כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים ל

לשמן לימון יש תכונות של ניקוי, טיהור והמרצה 
מעודדת לאורך היום.

תיאור ארומטי: נקי, מרענן, הדרים
שיטת מיצוי: כבישה קרה

חלק הצמח: קליפת לימון

 Limonene , β-pinene, :מרכיבים כימיים עיקריים
 γ-terpinene

סגולות עיקריות

• מחזק טעם במזון
 • מעודד מצב רוח חיובי בשימוש מקומי**

 15 מ"ל


