Limão

Citrus limon 15 ml
FICHA INFORMATIVA DE PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Um dos óleos essenciais mais vendidos da dōTERRA, o Limão
tem múltiplos benefícios e usos. Quando adicionado à água, o
limão proporciona um impulso refrescante e saudável ao
longo do dia. Limão é frequentemente adicionado aos
alimentos para realçar o sabor das sobremesas e pratos
principais. O limão tem um aroma edificante e energizante e
promove sentimentos de leveza, alegria e alegria.

USOS
• Adicione o óleo de limão à sua água para um sabor
refrescante ou como uma alternativa aos refrigerantes e
bebidas açucaradas.
• Adicione o óleo de limão aos seus doces favoritos e
receitas de sobremesas para um sabor doce e picante.
• Adicione uma a duas gotas de óleo de limão à sua
mistura de sabão e dê uma boa esfrega nas mãos.

Parte da Planta: Cascas de Limão (Casca)
Método de Extração: Pressão a Frio/Espremido
Descrição do aroma: Limpo, fresco, cítrico, claro
Principais Componentes Químicos: Limoneno,
Β-pineno, γ-terpineno

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Aromatizante alimentar
• Promove um espírito positive quano aplicado
topicamente

• Coloque uma a duas gotas de óleo de limão num frasco
de spray de solução de limpeza para obter um aroma
revigorante enquanto limpa as mesas, as bancadas e
outras superfícies.

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

PRECAUÇÕES

Lemon

Citrus limon 15 ml

Número de produto: 60204656
Venda por atacado: 9,50 €
PV: 10,50

Pode causar sensibilidade cutânea. Mantenha fora do
alcance de crianças. Se estiver grávida, amamentando ou
sob tratamento médico, consulte o seu médico. Evite
contato com os olhos, parte interna dos ouvidos e áreas
sensíveis. Evite luz solar ou raios ultravioletas por até 12
horas após a aplicação do produto.
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