Lemongrass (Lămâiţă)
Cymbopogon flexuosus 15 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Lămâița produce un ulei esențial citric cu iz de fum, care
oferă o mulțime de beneficii celui care îl folosește. De mulți
ani, uleiul de Lămâiță este utilizat în bucătăria asiatică la
supe, ceaiuri și preparate cu curry, precum și în asociere cu
pește, carne albă, carne de vită și fructe de mare. De
asemenea, Lămâița are un efect purificator și tonifiant,
motiv pentru care este utilizat frecvent la fabricarea
produselor pentru îngrijirea tenului. Lămâița are o aromă
ierbacee înțepătoare, care crește vigilența și stimulează
gândirea pozitivă.

UTILIZĂRI
• Utilizat în bucătăria asiatică, supe, ceaiuri și curry.
• Se combină bine cu Busuioc, Cardamom sau Mentă
creață.

Partea plantei: frunză
Metodă de extracţie: distilare cu abur
Descrierea aromatică: citric, ierbaceu, cu iz de fum
Principalele componente chimice: geranial,
neral, geraniol

BENEFICII PRIMARE
• Favorizează buna-dispoziție și energizează, prin
aroma sa de citrice, cu iz de fum.

• Combină-l cu Melaleuca și aplică-l pe unghiile de la
picioare, pentru a avea unghii curate și sănătoase.
• Diluează-l cu Ulei de cocos fracționat și aplică-l după
activitatea fizică, pentru o senzație de răcorire.
• Combină-l cu Ulei de cocos fracționat și aplică-l pe
mușchi și articulații, pentru un masaj cu efect calmant.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Pune trei-patru picături în difuzorul ales.
Uz intern: Diluează o picătură în 125 ml de lichid.

• Poate fi utilizat pentru a conferi o aromă
revigorantă multor rețete, de la preparate
condimentate, la deserturi dulci.

Uz extern: Aplică una sau două picături pe zona dorită.
Diluează-l cu Ulei de cocos fracționat doTERRA, pentru a
reduce la minimum orice posibilitate de senzibilizare a pielii.

• Parfumul său se recunoaște imediat când este
utilizat sau pulverizat într-un difuzor, fiind ideal pentru
împrospătarea aerului din bucătărie sau baie.

PRECAUŢII

• Lămâița are proprietăți unice care contribuie la
purificarea și tonifierea tenului.
• Utilizată din vechime în cultura asiatică și caraibă,
lămâița crește vigilența și stimulează gândirea pozitivă.

A se dilua înainte de folosire. Folosiți o picătură pe zi. A nu
se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă sunteți însărcinată sau
vă aflați sub supraveghere medicală, consultați medicul.
Evitați contactul cu ochii, interiorul urechilor, fața, zonele
sensibile și mucoasele. În cazul contactului cu pielea,
diluați din abundență cu un ulei cărăuș.
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