Wild Orange (Portocală sălbatică)
Citrus sinensis 15 ml
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Presat la rece din coaja fructului, uleiul esențial de
Portocală sălbatică este unul dintre cele mai bine vândute
uleiuri esențiale de la dōTERRA, datorită aromei sale
energizante și beneficiilor multiple. Bogat în monoterpene,
uleiul esențial de portocală sălbatică are proprietăți
stimulante și purificatoare. Uleiul de Portocală sălbatică
conferă o aromă proaspătă, dulce și răcoritoare oricărui
amestec de uleiuri esențiale, stimulând buna dispoziție și
nivelul de energie!

UTILIZĂRI
• Adaugă uleiul de Portocală sălbatică în difuzor, pentru o
aromă care te binedispune și îți crește nivelul de energie.
• Pentru energizare, aplică una-două picături în palmă,
alături de părți egale de uleiuri esențiale de Mentă și
Tămâie; freacă mâinile împreună, apoi masează-ți ceafa.

Partea plantei: coaja de portocală
Metodă de extracţie: presare la rece/Stoarcere
Descrierea aromatică: dulce, proaspăt, citric
Principalele componente chimice: limonen

BENEFICII PRIMARE
• Obținut prin presare la rece din coajă, pentru a
păstra natura sa delicată și proprietățile sale utile
și puternice.
• Cunoscut pentru aroma sa energizantă și
proprietățile purificatoare.
• Parfumul se distinge imediat când este utilizat
sau pulverizat într-un difuzor, fiind ideal pentru
împrospătarea aerului din bucătărie sau baie.
• Ideal pentru amestecarea cu orice alte uleiuri
esențiale dōTERRA, pentru o aromă dulce
revigorantă, care binedispune.

• Adaugă câteva picături de ulei de Portocală sălbatică la o
loțiune fără parfum și aplic-o pe tot corpul.
• Pentru un duș revigorant, adaugă câteva picături de ulei
esențial la gelul de duș și săpunește-te.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Pune trei-patru picături în difuzorul tău preferat.
Uz extern: Aplică una sau două picături în zona dorită.
Diluează-l cu Ulei de cocos fracționat dōTERRA, pentru a
reduce la minimum orice probleme de sensibilitate a pielii.
Consultă precauțiile suplimentare de mai jos.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Evită lumina directă a soarelui sau razele ultraviolete timp
de până la 12 ore după aplicarea produsului.
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