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DESCRIEREA PRODUSULUI
Unul dintre cele mai bine vândute produse
de la dōTERRA în mod constant, uleiul de Mentă este 
întotdeauna util de avut la îndemână. Menta conferă o 
aromă răcoritoare mentolată deserturilor, băuturilor, 
smoothie-urilor și chiar mâncărurilor savuroase. Un conținut 
ridicat de mentol – ca cel care se regăsește în uleiul 
esențial de Mentă dōTERRA – distinge uleiul de mentă de 
cea mai bună calitate de celelalte produse. Menta este, de 
asemenea, utilizată frecvent la fabricarea pastei de dinți și 
a gumei de mestecat pentru igiena orală.

UTILIZĂRI
• Adaugă o picătură de ulei de Mentă în smoothie-ul de 

dimineață, pentru a-ți începe ziua mai revigorat ca 
oricând.

• Când căldura verii devine copleșitoare, adaugă o picătură 
de ulei de Mentă și fructe tăiate bucăți, de exemplu 
căpșuni sau lămâie verde, într-un pahar cu apă, pentru a 
obține o băutură delicioasă.

• Adaugă o picătură de ulei de Mentă și o picătură de ulei 
esențial de Lămâie în apă, pentru a obține o apă de gură 
răcoritoare.

BĂUTURI RĂCORITOARE CU MENTĂ
Dacă îți plac băuturile răcoritoare, uleiul de Mentă este 
exact ce îți trebuie! Când căldura verii devine copleșitoare, 
adaugă o picături de ulei de Mentă într-un pahar cu apă cu 
căpșuni sau lămâie verde pentru a obține o apă 
aromatizată. O astfel de băutură răcoritoare de vară îți oferă 
toată aroma de care ai nevoie, fără zahărul rafinat și 
conservanții adăugați în băuturile cumpărate de la magazin.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru aromatizarea mâncărurilor.

PRECAUŢII
Folosește-l doar diluat. Nu consuma mai mult de o picătură 
pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Persoanele gravide 
sau cele aflate sub observația unui medic sunt sfătuite să 
ceară sfatul medicului. A se evita contactul cu ochii, 
interiorul urechilor, zonele sensibile și cu mucoasele. 

BENEFICII PRIMARE

• Aromatizant răcoritor și intens pentru smoothies, 
prăjituri și alte deserturi.

©2023 dōTERRA Holdings, LLC  RO EU Peppermint PIP  060323

Mentă
Mentha piperita  15 ml


