Lime (Lămâie verde)
Citrus aurantifolia 15 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Presat la rece din coaja lămâilor verzi proaspete, uleiul esențial
de Lămâie verde dōTERRA este revigorant și energizant atât ca
aromă cât și în gust. Lămâile verzi sunt utilizate frecvent la
aperitive și ca băuturi pentru savoarea lor proaspătă de citrice.
Lămâia verde este cunoscută pentru abilitatea sa de a
binedispune, echilibra și energiza. Datorită conținutului său
ridicat de limonen, lămâia verde este des utilizată în produse
de curățare facială și a întregului corp datorită proprietăților
sale de purificare și aromei care binedispune.

UTILIZĂRI
• Adaugă o picătură de Lămâie verde la granita, smoothieuri și băuturi.
• Adaugă o picătură de ulei de Lămâie verde la sosurile
făcute acasă, pentru a le da un plus de savoare.
• Adaugă o picătură la loțiunea de curățare a feței sau la
șampon, pentru intensificarea proprietăților de curățare.
Partea plantei: Coaja de lămâie verde
Metodă de Extracţie: Presare la rece
Descriere Aromatică: Citric, acrișor, dulce
Principalele Componente Chimice: Limonen,
β-pinen, γ-terpinen

BENEFICII PRIMARE

INDICAŢII DE UTILIZARE
Difuzare: Pune trei-patru picături în difuzorul ales.
Aromatizant alimentar: Diluează o picătură în 125 ml de
lichid.
Uz extern: Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de
ulei cărăuș. Pentru îmbăiere, amestecă 5 picături cu 5 ml
de ulei cărăuș. Pentru parfumare, amestecă 1 picătură cu
10 picături de ulei cărăuș.

• Intensifică aromele preparatelor culinare
• Are un efect pozitiv asupra dispoziției și deține
proprietăți stimulatoare și revigorante

PRECAUŢII
Poate cauza sensibilizare cutanată. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau vă
aflați sub supraveghere medicală, consultați medicul. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Evitați expunerea la soare sau raze ultraviolete timp de cel
puțin 12 ore după aplicarea produsului.
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