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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A bergamota é a planta cítrica mais delicada, exigindo um 
clima e um solo especiais para florescer. Além disso, o óleo 
de Bergamota é único entre os óleos de citrinos devido à 
sua capacidade de ser, simultaneamente, estimulante e 
calmante. A Bergamota é utilizada há centenas de anos 
para promover a calma e rejuvenescer a pele.

UTILIZAÇÕES
• Adicione uma a duas gotas ao produto de limpeza de 

cuidados da pele criado por si.

• Aplique na pele durante o duche e desfrute dos seus 
benefícios purificantes para a pele.

• Misture com o Óleo de Coco Fracionado para uma 
massagem calmante. 

INDICAÇÕES DE USO
Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo de 
diluição. Para usar no banho, misture 5 gotas com 5 ml  
de óleo de diluição. Para perfumar, misture 1 gota com  
10 gotas de óleo de diluição. Apenas para aplicação tópica. 

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Consulte o seu médico se estiver grávida ou 
a realizar algum tipo de tratamento. Evite o contacto com 
os olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis. Evite a 
exposição aos raios UV durante 12 horas após a aplicação 
do produto.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Extraído a frio da casca da bergamota, o óleo 
essencial de Bergamota é um óleo único e o  
mais delicado dos óleos cítricos, valorizado  
pela sua qualidade cítrica.

• O óleo Bergamota é frequentemente utilizado  
em massoterapia devido aos seus benefícios 
calmantes para a pele.

• Utilizado numa variedade de perfumes, cremes, 
loções, sabonetes e cuidados da pele pelos seus 
benefícios calmantes e fragrância.

Bergamota
Citrus bergamia  15 ml
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