
BERGAMOTA
Citrus Bergamia

PROPRIEDADES TERAPÉUTICAS:

- Possui propriedades antissépticas e de limpeza para o sistema urinário. 
- Auxilia em distúrbios como obesidade, celulite, retenção hídrica, casos de stress, gripes e resfriados.
Antiviral, sendo útil em problemas como o herpes, recuperação de cataporas e em banhos para tratar infecções 
e inflamações na área genital. Age como regulador do sistema nervoso, revigorando e auxiliando em casos de 
depressão, tristeza, fadiga, insônia e ansiedade.
- Utilizado em massagens e tratamentos de pele age como desintoxicante e tônico, além de ser um poderoso 
antisséptico do sistema urogenital, atuando em infecções do trato urinário  como cistite e uretrite.
- Regulador do apetite, auxiliando em tratamentos a compulsão alimentar, anorexia nervosa e falta de apetite. 
- Age com tônico digestivo, auxiliando em casos como flatulência, indigestão, inapetência e cólicas.

PROPRIEDADES COSMÉTICAS: 

Por ser um óleo bom para peles mistas e oleosas, é muito usado na cosmética e limpeza da pele, agindo também 
como antisséptico e cicatrizante da pele. Auxilia em todas as infecções de pele, acne, furúnculo, psoríase, seborréia. 

PROPRIEDADES EMOCIONAIS (PSICOAROMATERAPIA): 

Pode ajudar a aliviar a ansiedade e a promover um sono tranquilo. O seu aroma suave contribui para um sono 
reparador e para restaurar o equilíbrio mental. Bom para pessoas agitadas que não conseguem dormir, uma 
mistura de Lavanda e Bergamota é ótima pra isso. Age como antidepressivo. É considerado o óleo da felicidade 
por estimular a confiança e a espontaneidade, bom para pessoas que estão precisando de mais confiança, como 
atletas e competidores. Transforma o medo desconhecido e a sensação de choque. Ajudando em situações 
relacionadas com perdas, dor, sofrimento, mágoas, ressentimentos e frustrações. A bergamota confere firmeza, 
determinação e confiança em si mesmo. Alivia sintomas de medo, vulnerabilidade, vergonha, timidez ou 
sentimentos de rejeição. Auxilia a desenvolver a fé e a confiança. Desenvolve proteção áurica (espiritual).

CUIDADOS E PRECAUÇÕES: 

- Não usar puro sobre a pele - usar sempre diluído (como em óleo vegetal ou em bases cosméticas neutras). 
- Usar sempre em baixa dosagem. 
- Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.
- A Tok Essências não se responsabiliza pelo uso indevido dos produtos.


