Wild Orange (Laranja Selvagem)
Citrus sinensis 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Extraído a frio da casca, o Laranja Selvagem é um dos
óleos essenciais da dōTERRA mais vendidos, graças ao seu
aroma energizante e aos seus vários benefícios. A laranja
selvagem, rica em monoterpenos, tem qualidades
estimulantes e purificadoras. A óleo de Laranja Selvagem
enriquece qualquer mistura de óleos essenciais com um
aroma fresco, doce e refrescante que pode melhorar o seu
humor e nível de energia!

UTILIZAÇÕES
• Vaporize o óleo de Laranja Selvagem no seu difusor para
um aroma estimulante e para melhorar o seu nível de
energia.
• Para um estímulo energizante, aplique uma a duas gotas
na palma da mão juntamente com partes iguais dos
óleos de Hortelã-Pimenta e Frankincense; esfregue
ambas as mãos e na nuca.
Parte da planta: cascas de laranja
Método de extração: espremida a frio
Descrição aromática: aroma doce, fresco e cítrico
Principais componentes químicos: limoneno

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Extraído a frio da casca para preservar a natureza
delicada e as propriedades úteis e poderosas.
• Conhecido pelo seu aroma energizante e
qualidades purificantes.
• Fragrância imediatamente reconhecível quando
utilizado ou vaporizado num difusor, ideal para
refrescar cozinhas ou casas de banho.
• Ideal para misturar com qualquer outro óleo
essencial da dōTERRA, para um aroma doce e
refrescante e para elevar o seu estado de espírito.

• Adicione algumas gotas de Laranja Selvagem a uma
loção sem aroma e aplique em todo o corpo.
• Para um duche revigorante, adicione algumas gotas do
óleo essencial a um gel de banho.

INDICAÇÕES DE USO
Aromático: Utilize três a quatro gotas num difusor à sua
escolha.
Tópico: Aplique uma a duas gotas na área desejada. Dilua
com o Óleo de Coco Fracionado dōTERRA para minimizar
qualquer reação de sensibilidade da pele. Consulte as
precauções adicionais abaixo.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha 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. Após a aplicação, evite a luz solar ou os raios UV
durante, pelo menos, 12 horas.
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