Pink Pepper (Pimenta Rosa)
Schinus molle 5 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A pimenta rosa, embora de aspeto semelhante ao da
pimenta preta, excetuando a cor, está proximamente
relacionada com o caju. A molle, também conhecida como
pimenteira-bastarda, era considerada uma árvore sagrada
na antiga cultura Inca. As populações indígenas
aproveitavam todas as partes da árvore, incluindo o fruto
da pimenta rosa, como soluções naturais para aplicações
medicinais. Com um sabor ligeiramente frutado e
apimentado, pode utilizar a Pimenta Rosa como substituto
da pimenta preta moída para temperar carne, molhos e
outros pratos.

UTILIZAÇÕES
• Adicione uma ou duas gotas ao Óleo de Coco
Fracionado dōTERRA para uma massagem relaxante.
• Experimente utilizar a Pimenta Rosa para dar um toque
picante à sua próxima receita.
Parte da Planta: Fruto
Método de Extração: Destilado a vapor
Descrição Aromática: Apimentada, frutada,
ligeiramente amadeirada
Principais Componentes Químicos: Limoneno,
α-Felandreno, Mirceno

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Melhora o sabor dos alimentos na culinária
• Apreciado pelo seu aroma revigorante

• Promove a sensação de alerta graças ao seu aroma
estimulante.
• A Pimenta Rosa pode ser utilizada como substituta da
pimenta preta na culinária.

INDICAÇÕES DE USO
Difusão: Utilize três a quatro gotas num difusor à sua escolha.
Uso Interno: Dilua uma gota em 120 ml de líquido.
Uso Tópico: Aplique uma ou duas gotas na área desejada.
Dilua em óleo transportador para minimizar qualquer reação
de sensibilidade da pele. Consulte as precauções adicionais
abaixo.

PRECAUÇÕES

Pink Pepper (Pimenta Rosa)
Schinus molle 5 ml

Número de série: 60207995

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.
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