
LIMÃO SICILIANO
ÓLEO ESSENCIAL

Citrus limon 

ITÁLIA

MÉTODO DE EXTRAÇÃO:
PRENSAGEM A FRIO

RENDIMENTO: 0,4%

ORIGEM:

PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS:

250 KG 1 KG
DE ÓLEOLIMÕES
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Período de Colheita

Nativo da Índia, o limoeiro é um arbusto espinhoso que produz uma famosa fruta cítrica com 
sabor ácido e refrescante. A sua folhagem semi-perene dá origem a pequenas flores brancas muito 
perfumadas. Seu fruto - o limão – carrega um pericarpo amarelo brilhante cuja casca é repleta de 
glândulas de óleo essencial. Os princípios odoríferos que emergem assim que a fruta é espremida, 
revelam um poderoso perfume picante. O óleo essencial é obtido pela prensagem a frio da casca 
dos frutos maduros. Estes são colhidos manualmente e durante todo o ano, porque o limoeiro 
produz continuamente. A fragrância resultante é cítrica e doce.

Antisséptico atmosférico
Fluidificante sanguíneo
Antilitiásico
Estomáquico
Carminativo

PROPRIEDADES FUNCIONAIS:
Reduz o estresse
Melhora exaustão mental
Refrescante
Estimulante



Produto Vegano: 100% vegetal livre de qualquer 
componente de origem animal.

Não testado em animais.

Livre de Parabenos e Ftalatos: Livres de 
conservantes,  Parabenos e Ftalatos que são 
compostos associados ao parto prematuro, 
aumento das chances de alergias e asma entre 
outros potenciais problemas.

100% Puro: Todo material é proveniente de uma 
planta que foi botanicamente identificada por 
gênero, espécie. Os métodos de cultivo e a porção 
colhida da planta estão claramente estabelecidos. o 
material tem uma origem geográfica única, ou seja, 
podemos distinguir sua composição química e 
identificar quimiotipos.

100% Naturais: São obtidos por meio de processos 
físicos estabelecidos nos termos e condições da 
norma ISO 9235. Sem adição de quaisquer materiais 
orgânicos (óleos vegetais, etc.) ou ingredientes 
petroquímicos (moléculas sintéticas, etc.).

ÓLEO ESSENCIAL ACQUA AROMA
LIMÃO SICILIANO 10ML 

VÁLVULA: CONTA-GOTAS

NCM: 3301.13.00
IPI: 5%
EAN: 7908338701268

DADOS GERAIS:

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS:

1 GOTA TEM CERCA DE 0,03ML

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: MÍN MÁX

INCI: CITRUS LIMON PEEL OIL.

NOME BOTÂNICO: Citrus limonum.

PRINCIPAIS CONSTITUINTES: D-LIMONENE, BETA PINENE, TERPINENE GAMMA.

ASPECTO: LÍQUIDO

COR: AMARELO A AMARELO ESVERDEADO.

DESCRIÇÃO OLFATIVA: CÍTRICO, LIMÃO, PICANTE, ESPUMANTE, ÁCIDO.

www.acquaaroma.com.br

CONTRA-INDICAÇÕES:

DADOS DO PRODUTO:

Não o aplique puro sobre a pele. A presença de 
furocumarinas provoca sensibilização, por isso 
é necessário esperar de 5 a 6 horas antes de 
expor a pele ao sol. 

DENSIDADE 20ºC (g/cm³) 0,850 0,860

1,4730 1,4760ÍNDICE DE REFRAÇÃO 20ºC
57,0 66,0ROTAÇÃO ÓPTICA (º)

2,00ACIDEZ (mgKOH/g)
1,50 3,0SABINENE (%)

10,00 16,50BETA PINENE (%)
60,00 68,00D-LIMONENE (%)

12,008,00TERPINENE GAMMA (%)
0,60 1,20NERAL (CIS ISOMER) (%)
0,80 2,00GERANIAL (TRANS ISOMER) (%)

*Os OE devem ser utilizados com restrições em pessoas com 
sensibilidade dérmica, crianças, idosos e gestantes – Para maior 
segurança, busque orientação profissional.


