Green Mandarin (Tangerina Verde)
Citrus nobilis 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O óleo essencial de Tangerina Verde é extraído do fruto verde
da tangerineira, enquanto o óleo essencial de Tangerina
Vermelha é obtido a partir de um fruto mais maduro. As
propriedades da Tangerina Verde promovem uma sensação
calmante e são benéficas para a saúde quando ingerida. A
Tangerina Verde melhora o funcionamento digestivo e
contribui para um sistema cardiovascular saudável. Utilize
este óleo para melhorar o sabor das suas receitas ou
difundir um aroma vibrante e revigorante.

UTILIZAÇÕES
• Experimente adicionar uma ou duas gotas de Tangerina
Verde ao seu próximo copo de água.
• Promove uma sensação calmante quando ingerida.
• Utilize uma ou duas gotas para melhorar o
funcionamento do sistema imunitário.

Parte da Planta: casca
Método de Extração: espremida a frio
Descrição Aromática: cítrica, frutada,
ligeiramente adocicada e floral
Principais Componentes Químicos: limoneno,
γ-Terpineno

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Tempero de culinária
• Aroma calmante e revigorante
• Melhora o funcionamento natural do sistema
imunitário

INDICAÇÕES DE USO
Difusão: Utilize três a quatro gotas num difusor à sua
escolha.
Uso Interno: Dilua uma gota em 125 ml de líquido.
Uso Tópico: Apply one to two drops to desired area. Dilute
with carrier oil to minimize any skin sensitivity. See
additional precautions below.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Manter 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. Evite a exposição aos raios UV durante 12
horas após a aplicação do produto.
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