
Col·lecció

Sinèrgia

Essència 

La fragància d’Orange contribueix a la purificació de l’espai i genera un clima relaxant i lliure de 
substàncies pernicioses.

Fitxa Tècnica

Utilitats:

·Ansietat, nerviosisme, inquietuds
·Trastorns del somni, nens i adults.
·Purificació de l’aire

D’on s’extreu:

L'essència de la Taronja per a realitzar l’oli es troba 
al Pericarpi (escorça).

Nom científic: Citrus sinensis

Propietats:

·Desinfectant Aeri
·Calmant, sedant

Fragància: Dolça, Afruitada

Descripció i evolució de l’oli essencial de Taronja:

La Taronja dolça, Citrus Sinensis, prové de la família de les rutàcies. Aquesta famiília conté al

voltant de 1700 espècies que creixen majoritàriament en zones càlides, com el continent africà, que
és l’espai on s’hi desenvolupa una varietat més elevada. També és freqüent el creixement
d’espècies rutàcies de caràcter cítric en zones de Sud-Amèrica i del Mediterrani. Colòmbia n’és un
clar exemple, un país en el qual la Taronja dolça té un gran pes dins dels principals productes
conreats al territori.

La regió de Labateca, situada a 133km de la capital departamental de Cucuta, ha esdevingut
històricament un dels principals camps de conreu de Taronja Dolça, i és pioner en l'ús de les
essències aromàtiques d’aquest tipus de cítric. Des de fa més de 20 anys, les principals
cooperatives de la regió, reutilitzaven essència aromàtica extreta de l’escorça de la taronja a partir
del premsament manual per a elaborar els vins de taronja. Un cop premsada, aprofitaven l’escorça
com a adob.

L’any 2007, un grup d’investigadors de Productes Verds de la Universitat de Pamplona (Colòmbia),
estudien aquests usos primaris de l’oli essencial de Taronja Dolça als camps de Labateca, obrint
una porta d’entrada al ventall de possibilitats que oferia l’oli, sobre les persones i el medi ambient.
Aquest estudi obrí la porta a una anàlisi global del producte incentivat des de grups de recerca
procedents de l'Equador i la mateixa Colòmbia, d’on es determina que l’oli conté un evident caràcter
purificador sobre l’aire i un valor de relaxació, determinat, en aquest cas des del camp de
l’aromateràpia. Això incentiva l’ús de l’oli en productes industrials com gels i locions aromàtiques,
amb una quantitat força baixa sobre la composició (al voltant de l’1%). No obstant això, no és fins
períodes recents, quan es descobreix la possibilitat de comerciar amb aquest oli a partir del sistema

de difusió.
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Precaucions:

·Per ús extern és fotosensibilitzant
·Mantenir allunyat de l’abast de nens.
·Evitar el contacte directe amb els ulls i no ingerir-ho.
·Alguns compostos naturals continguts en aquest oli essencial poden presentar un risc d'al·lèrgia
en algunes persones susceptibles quan l'oli essencial s'incorpora a una composició cosmètica
(segons la 7a Esmena de la Directiva Europea de Cosmètics (2003/15 / CE): limonè, linalol , citral
(citral i neuronal).


