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Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Cunoscută și ca Portocala Templului sau Tangor, Mandarina 
Roșie are o aromă dulce de citrice cu note florale, 
asemănătoare portocalei. Din coaja fructului de mandarin 
se produc trei uleiuri esențiale distincte: uleiul de 
Mandarină Verde,  cel de Mandarină Galbenă și cel de 
Mandarină Roșie. Dintre acestea, uleiul esențial de 
Mandarină Roșie se obține din fructul cel mai copt. 
Asemeni multor alte uleiuri de citrice, uleiul esențial de 
Mandarină Roșie este un produs secundar al industriei de 
fructe proaspete. Fructele care nu pot fi vândute pe piață –
fie din rațiuni estetice, fie pentru că sunt lovite –, sunt 
presate pentru sucul și uleiul lor esențial. Cei mai mulți 
consideră că Mandarina Roșie are uleiul cel mai dulce 
dintre uleiurile citrice și că acesta se armonizează bine cu o 
largă varietate de uleiuri esențiale. 

UTILIZĂRI
• Adaugă-l în apa pe care o bei de-a lungul zilei, pentru un 

gust plăcut.

• Adaugă-l în smoothie-ul sau iaurtul preferat, la micul dejun.

• Folosește-l în deserturile sau produsele de patiserie pe 
care le prepari.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru asezonarea mâncărurilor.

PRECAUŢII
Folosește-l doar diluat, nu mai mult de o picătură pe zi. 
Nu-l lăsa la îndemâna copiilor. Evită contactul cu ochii și 
cu mucoasele. În cazul contactului cu pielea, evită 
expunerea la soare și la razele ultraviolete pentru cel 
puțin 12 ore de la aplicare.

BENEFICII PRIMARE

• Aduce o minunată notă dulce, adăugat în paharul 
cu apă, salata de fructe sau smoothie.

• Merge bine în combinație cu uleiurile esențiale de 
Busuioc, Bergamotă, Cardamom, Cassia, 
Scorțișoară, Cuișoare, Grapefruit, Lămâie, Lămâie 
Verde și Portocală Sălbatică. 

• Mandarina este unul dintre cele mai iubite 
fructe citrice.
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Mandarină Roșie 
Citrus nobilis  5 ml


