Citronella (Citronela)
Cymbopogon winterianus 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Derivado da folha de uma erva alta nativa da Ásia, o óleo
essencial de Citronela tem um aroma puro e fresco. É o
companheiro ideal para acampar, fazer caminhadas e para
qualquer outro lugar que vá para experienciar os encantos
da natureza. Aplicado topicamente, pode ser suavizante
para a pele e para o couro cabeludo e, graças aos seus
níveis de citronelal, também pode ajudar a promover uma
pele limpa.

UTILIZAÇÕES
• Utilize no champô e no condicionador para estimular
a limpeza.
• Se for acampar, pulverize o óleo de Citronela em toda
a tenda, especialmente na entrada.
• Leve o óleo de Citronela consigo no seu próximo evento
ao ar livre, dilua com o Óleo de Coco Fracionado
dōTERRA e aplique na pele conforme necessário.

INDICAÇÕES DE USO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Pode ajudar a promover uma pele limpa.
• Suavizante para a pele e para o couro cabeludo.
• É o companheiro ideal para acampar, fazer
caminhadas ou qualquer atividade ao ar livre.
• Possui benefícios purificantes.

Aromático: Use três a quatro gotas no difusor de sua
escolha.
Tópico: Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo
transportador. Para usar no banho, misture 5 gotas com
5 ml de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota
com 10 gotas de óleo transportador.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance das
crianças. Se estiver grávida, a amamentar ou sob os cuidados
de um médico, consulte o seu médico. Evite o contacto com
os olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis.
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