
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

Tangerina
Citrus reticulata 15 ml

• O sabor doce do óleo de Tangerina pode 
adicionar uma nota picante a uma variedade de 
produtos de pastelaria.

• Mistura-se bem com óleos quentes e picantes 
como os óleos de Canela ou Cravinho.

• O seu sabor refrescante torna o óleo de Tangerina 
um complemento picante para qualquer receita 
que exija citrinos.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
A tangerina tem sido utilizada ao longo da história da cultura 
chinesa há muito tempo. Pelo facto de conter limoneno, o 
aroma doce e picante da tangerina anima e acalma. Adição 
popular e saborosa a sobremesas e bebidas, desde bolos a 
batidos de fruta, a tangerina é um complemento picante 
para qualquer receita que exija citrinos. Experimente 
adicionar o óleo essencial de tangerina ao chá ou a uma 
limonada para um sabor estimulante!

UTILIZAÇÕES
• Dê um sabor cítrico às suas sobremesas favoritas ao 

adicionar 2-3 gotas a bolos, massas de biscoitos e 
muito mais!

• Durante os meses quentes de verão, faça os seus 
próprios gelados de citrinos utilizando o óleo de 
Tangerina e limonada.

• Adicione 1-2 gotas à água, aos batidos, aos chás ou à 
limonada para uma bebida refrescante.

INDICAÇÕES DE USO
Para o tempero de alimentos.

PRECAUÇÕES 
Utilize apenas diluído. Não tome mais do que uma gota por 
dia. Mantenha fora do alcance das crianças. Se estiver 
grávida ou sob os cuidados de um médico, consulte o seu 
médico. Evite o contacto com os olhos, ouvidos internos, 
áreas sensíveis e mucosas. Em caso de contacto com a 
pele, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo menos, 
12 horas.
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