Toranja

Citrus X paradisi 15 ml
PÁGINA INFORMAÇÃO PRODUTO

DESCRIÇÃO PRODUTO
“Referida como um “fruto proibido” e uma das “Sete
Maravilhas dos Barbados”, a Toranja foi documentada pela
primeira vez em 1750 por Welshman Rev. Griffith Hughes.
O nome “toranja” é atribuído aos frutos que crescem em
aglomerados que se assemelham aos de uvas. Comumente
conhecida pelo seu sabor amargo e picante, a toranja é
uma fruta redonda, de cor amarelo alaranjado, de uma
árvore de citrinos de folhas perenes. O óleo essencial da
toranja é obtido da casca desta fruta e é apreciado pelos
seus variados usos e benefícios. Além do aroma robusto da
toranja utilizado numa variedade de pratos, a toranja
também é conhecida pelas suas propriedades de limpeza e
purificação.”

USOS
• Adicione uma gota à sua água.
• Para animar o sabor dos seus smoothies, adicione uma
gota de óleo essencial de toranja no seu smoothie favorito.
Parte da Planta: Cascas de toranja (casca)
Método Extracção: Prensagem a frio
Descrição Aromática: Cítrico, floral, frutado
Principais componentes químicos: d-Limonene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• De cheiro forte, sabor azedo funciona como
aromatizante para comida numa variedade de
pratos
• Levanta o humor

Grapefruit

Citrus X paradisi 15 ml

Número de produto: 60204666
Venda por atacado: 13,50 €
PV: 17

• Adicione à rotina facial do seu adolescente para melhorar
a aparência das imperfeições (evitar a exposição ao sol).

INDICAÇÕES DE USO
Difusão: Use três a quatro gotas no difusor de escolha.
Aditivo alimentar: Dilua uma gota em 125 ml.
Uso Tópico: Para massagem, misture 5 gotas com 10 ml de
óleo transportador. Para o banho, misture 5 gotas com
5 ml de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota
a 10 gotas de óleo transportador.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance
das crianças. Se estiver grávida ou sob cuidados de um
médico, consulte seu responsável de saúde. Evite o
contato com os olhos, ouvidos internos e áreas sensíveis.
Evite luz solar direta ou raios UV até 12 horas após
a aplicação.
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