Lămâie

Citrus limon 15 ml
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Fiind unul din cele mai bine vândute uleiuri esenţiale
dōTERRA, Lămâia are multiple beneficii şi utilizări. Când
este adăugată în apă, Lămâia oferă un plus de prospeţime
şi sănătate de-a lungul zilei. Lămâia se adaugă des la
mâncăruri pentru aromatizarea deserturilor şi a
preparatelor culinare. Lămâia are o aromă energizantă şi
reconfortantă care conferă o stare de voioşie, bună
dispoziţie şi bucurie.

UTILIZĂRI
• Adăugaţi ulei de lămâie în apă pentru un gust
reconfortant sau ca alternativă la băuturile carbogazoase
şi la sucurile dulci.
• Adăugaţi ulei de lămâie la reţetele de gustări sau
deserturi pentru un gust mai dulce şi mai savuros.
• Adăugaţi una sau două picături de ulei de lămâie la
săpunul lichid pentru o curăţare mai profundă a mâinilor.
Partea plantei: Coajă de lămâie
Metoda de extracţie: presare la rece
Descrierea aromatică: curată, proaspătă,
limpede, de citrice
Principalele componente chimice: Limonen,
β-pinen, γ-terpinen

BENEFICII PRIMARE
• Aromatizant culinar
• Promovează o bună dispoziţie când este
aplicat local

• Adăugaţi una sau două picături de ulei de lămâie la
soluţia de curăţenie din flaconul cu pulverizator pentru o
aromă revigorantă în timp ce curăţaţi mesele, tejghelele
sau alte suprafeţe.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzie: Folosiţi 3 până la 4 picături în difuzorul dorit.
Aditiv alimitar: Se diluează o picătură în 125 ml de lichid.
Uz topic: Pentru masaj, amestecaţi 5 picături cu 10 ml de
ulei purtător. Pentru baie, se amestecă 5 picături cu 5 ml
ulei purtător. Pentru parfumare, se amestecă 1 picătură cu
10 picături de ulei purtător.

PRECAUŢII

Lămâie

Citrus limon 15 ml

Numărul de catalog: 60204656
Preţ de membru: 9,50 €
PV: 10,50

Posibilă sensibilitate a pielii. A nu se ţine la îndemâna
copiilor. Dacă sunteţi însărcinată, alăptaţi sau sunteţi sub
îngrijirea unui medic, consultaţi medicul dvs. Evitaţi
contactul cu ochii, urechile interne ţi zonele sensibile.
Evitaţi razele solare sau razele UV timp de 12 ore după ce
aţi aplicat produsul.
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