O que são Óleos Essênciais
Os óleos essenciais são extraídos de plantas. As propriedades de cada óleo são únicas e possuem
características curativas utilizadas na aromaterapia. Os óleos essenciais da Via Aroma são impor tados de
diferentes países e possuem laudo cromatográfico, que atesta sua pureza.
Modo de uso: adicione cerca de 5 gotas de óleo essencial + 10 gotas de água no aromatizador elétrico Via
Aroma. Em massagens, diluir em óleo vegetal. Para outros tipos de utilização procure a orientação de um
profissional qualificado.

Aromaterapia
A Aromaterapia é uma terapia holística que proporciona bem-estar, tanto físico quanto psicológico, com a
utilização de óleos essenciais. Ao inalar os aromas, os canais olfativos mandam a mensagem diretamente para
o cérebro, que reage as propriedades aromáticas, modificando o estado de espírito de alguém, auxiliando na
cura de machucados e combatendo algumas doenças.

Diluição dos Óleos Essenciais
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Siga esta referência:
Tratamento facial: 0,5%
Crianças e Idosos: 1%
Adulto em geral: 2%
Condições agudas: 3 a 5%
Pessoas acima do peso: até 5%
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Número de gotas
de óleo essencial

Para utilizar os óleos essenciais na pele, é necessário
que ocorra uma diluição em cremes, gel ou
semelhantes que sejam neutros. Por serem 100% puros
e concentrados, existe a possibilidade de irritação
e alergias caso aplicados diretamente na pele. É
impor tante fazer uma diluição com uma quantia que
seja efetiva e, ao mesmo tempo, segura para evitar
reações e irritabilidade. Acompanhe a tabela ao lado
para mais informações:
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A LECRIM
Nome Científico: Rosmarinusofficinalis
L., Lamiaceae
Origem: Índia
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Flores e folhas
Descrição Olfativa: Aromático,
balsâmico e canforado
Aspectos Emocionais: Melhora a
concentração, a atenção e o foco,
facilitando momentos de estudo, aprendizado e trabalho
Aspectos Farmacológicos: Alivia dores de cãibras,
contusões e torções; estimula a circulação, melhorando
a drenagem linfática e reduzindo varizes
Aspectos Cosméticos: Quando utilizado em xampus,
auxilia o crescimento capilar

B ERGAMOT ITALY
Nome Científico: Citrusbergamia,
rissoetpoiteau
Origem: Itália
Processo de Extração: Pressão a frio
Parte da Planta: Par te externa da
casca
Descrição Olfativa: Fresco, cítrico e
levemente floral
Aspectos Emocionais: Ajuda a aliviar a
ansiedade e a promover um sono tranquilo;age como
antidepressivo
Aspectos Farmacológicos: Possui propriedades
antissépticas e de limpeza para o sistema urinário;
auxilia em distúrbios como obesidade, celulite, retenção
de líquido, casos de stress, gripes e resfriados
Aspectos Cosméticos: 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

A NIS ESTRELADO
Nome Científico: Illiciumverum,
Illiciaceae
Origem: China
Processo de Extração: Destilação a
vapor dos frutos
Parte da Planta: Frutos
Descrição Olfativa: Adocicado e
especiado
Aspectos Emocionais: Indicado para
pessoas negativas, com dificuldades em aproveitar
momentos de alegria, devido a traumas na infância
Aspectos Farmacológicos: Equilibra o sistema
endócrino feminino, amenizando sintomas da TPM,
menopausa e cólicas; estimula a produção de leite
materno
Aspectos Cosméticos: Diurético, reduz edemas e auxilia
na drenagem linfática; devolve a maciez e hidrata a pele;
Reduz o crescimento de pelos

C EDRO DA VIRGÍNIA
Nome Científico: Juniper, Juniperus
virginiana, ext
Origem: Estados Unidos
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Madeira
Descrição Olfativa: Amadeirado
Aspectos Emocionais: For talece o
sentimento de dominância,confiança e
maturidade; ajuda a ter coragem e a

tomar decisões
Aspectos Farmacológicos: Auxilia em procedimentos
estéticos de drenagem e desintoxicação; hidratante,
umectante e protetor em ressecamentos extremos da
pele
Aspectos Cosméticos: Atua como tônico capilar
utilizado para engrossar e dar maior resistência aos fios

C ITRONELA
Nome Científico:
Cymbopogonwinterianus, Gramineae
Origem: Singapura
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Grama
Descrição Olfativa: Fresco, adocicado e
amadeirado
Aspectos Emocionais: Indicado para
pessoas invasivas e pegajosas; ajuda
a diminuir a irritação e as dificuldades em eliminar
sentimentos ruins após passar por uma situação
desagradável
Aspectos Farmacológicos: Repelente de insetos;
antisséptico, anti-inflamatório e antimicótico
Aspectos Cosméticos: Reduz a fome

C RAVO FOLHAS
Nome Científico: Eugenia caryophyllus,
Myr taceae
Origem: Singapura
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Folhas
Descrição Olfativa: Temperado, ainda
que levemente acre e amadeirado
Aspectos Emocionais: Remove a
energia velha do ambiente; é excitante
e estimula a flexibilidade necessária para o desapego ao
passado e a realização de novos projetos
Aspectos Farmacológicos: Potencial anti-infeccioso;
ameniza o desconfor to em caso de aftas, mau-hálito e
tosse alérgica; popularmente utilizado como antisséptico,
eliminando bactérias da cavidade bucal
Aspectos Cosméticos: Trata unhas encravadas e
quebradiças, micoses de unha e pele e calos; também
alivia mau odor no pé e mau hálito

C OPAÍBA
Nome Científico: Copaiferareticulata,
Leguminosae
Origem: Espanha
Processo de Extração: Destilação
Direta
Parte da Planta: Tronco da Árvore
Descrição Olfativa: Amadeirado,
balsâmico e ládano
Aspectos Emocionais: Ajuda pessoas
ansiosas e impacientes a manter o foco. Age como
sedativo e aumenta a autoconfiança
Aspectos Farmacológicos: Ótimo cicatrizante, age
como anti-inflamatório e analgésico geral. Benéfico na
endometriose, cistite, bronquite, ar trite, reumatismo e
fibromialgia
Aspectos Cosméticos: Auxilia no tratamento de lábios
ou seios rachados. Promove hidratação, cuidando da
pele e cabelos

E UCALIPTUS GLÓBULUS
Nome Científico: Eucalyptusglobulus,
Myr taceae
Origem: China
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Folhas
Descrição Olfativa: Fresco, mentolado
e canforado
Aspectos Emocionais: Melhora a
integração com a vida e age como
purificador. Indicado para pessoas psiquicamente
instáveis, contraditórias ou que oscilam ideias e emoções
Aspectos Farmacológicos: Expectorante, elimina o
catarro do pulmão, útil em asma, enfisema, bronquite e
sinusite; possui efeito analgésico em dores musculares
Aspectos Cosméticos: Combate piolho, pulgas e
carrapatos; melhora a absorção de outros óleos
essenciais através da pele

G ERÂNIO
Nome Científico:
Pelargoniumgraveolens
Origem: Egito
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Flores
Descrição Olfativa: Floral, adocicado e
mentolado
Aspectos Emocionais: Útil para
conflitos internos com a figura materna
ou feminina; auxilia na redução de medos e inseguranças
e facilita no relacionamento com outras pessoas
Aspectos Farmacológicos: Equilibrador hormonal
feminino (TPM e Menopausa); antioxidante; eficaz contra
candidíase e anti-inflamatório
Aspectos Cosméticos: Renova e rejuvenesce a pele; útil
no tratamento de acne, psoríase eczemas e rosácea;
trata a celulite e estrias

L AVANDA
Nome Científico: Lavandulaangustifolia
Origem: Espanha
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Flores
Descrição Olfativa: Floral e canforado
Aspectos Emocionais: Reduz o stress,
a ansiedade e melhora a qualidade do
sono
Aspectos Farmacológicos: Possui
qualidades neuroprotetoras; favorece o sono e reduz a
ansiedade
Aspectos Cosméticos: Útil no tratamento de pele,
podendo agir como cicatrizante e regeneradora
(queimaduras, herpes, insolação, alergias, acne e etc)

G RAPEFRUIT
Nome Científico: Citrusparadisi,
Rutaceae
Origem: Israel
Processo de Extração: Prensagem a
frio
Parte da Planta: Cascas dos frutos
Descrição Olfativa: Fresco, cítrico e
adocicado
Aspectos Emocionais: Deixa uma
sensação de descontração e motivação no ambiente
Aspectos Farmacológicos: Estimula o sistema linfático,
combate o stress, a enxaqueca e a depressão
Aspectos Cosméticos: Excelente nos tratamentos
ligados à gordura localizada e drenagens linfáticas,
combatendo assim a celulite

L AVANDIN
Nome Científico: Lavandulahybrida
grosso, Labiatae
Origem: Espanha
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Flores
Descrição Olfativa: Fresco e mentolado
Aspectos Emocionais: Reduz o stress,
a ansiedade e a tensão; promove
sensação de paz, confor to e bem-estar
Aspectos Farmacológicos: Útil no tratamento de rinites
e sinusites
Aspectos Cosméticos: Pode ser utilizado em massagens
para relaxar os nervos e os músculos

L EMONGRASS

L IMÃO SICILIANO

Nome Científico:
Cymbopogonflexuosus, Poaceae
Origem: Índia
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Grama
Descrição Olfativa: Fresco, cítrico e
herbal
Aspectos Emocionais: Aumenta o foco,
a criatividade e a concentração
Aspectos Farmacológicos: Possui propriedades tônicas
mentais, melhorando a memória
Aspectos Cosméticos: Auxilia em procedimentos
estéticos e massagens modeladoras

L IMÃO TAHITI

LANÇAMENTO

Nome Científico: Citrus Aurantifolia
Origem: Espanha
Processo de Extração: Prensagem a
frio e destilação
Parte da Planta: Frutos
Descrição Olfativa: Cítrico
Aspectos Emocionais: Combate o
desânimo atuando como estimulante,
devolve a alegria de viver e reduz o
desânimo e a ansiedade
Aspectos Farmacológicos: Combate os radicais livres,
ajuda na manutenção do colágeno, da hemoglobina e
atua como antisséptico
Aspectos Cosméticos: Atua como tônico no sistema
circulatório, reduzindo as varizes e a celulite

Nome Científico: Citruslimon, L. Burm. f
Origem: Itália
Processo de Extração: Prensagem a
frio
Parte da Planta: Cascas dos frutos
Descrição Olfativa: Fresco e cítrico
Aspectos Emocionais: Auxilia na
limpeza mental, trazendo foco e clareza
as ideias; aumenta a atenção, reduzindo
o sono e facilitando os estudos/trabalhos
Aspectos Farmacológicos: Desintoxicante e
hepaprotetor; reduz o mau colesterol
Aspectos Cosméticos: Na pele e nos cabelos ajuda
a reduzir a oleosidade; em massagens é útil contra a
celulite e melhora a acne

M ANJERONA

LANÇAMENTO

Nome Científico: Origanum Majorana
Origem: Espanha
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Flores, folhas e talos
Descrição Olfativa: Fresco
Aspectos Emocionais: Libera de
traumas psicológicos e incentiva a
expressão do afeto e da compaixão
Aspectos Farmacológicos: For talece
as células nervosas; ameniza sintomas de distúrbios
cardiovasculares, taquicardia, palpitação e arritmia que
surgem devido ao stress e ansiedade
Aspectos Cosméticos: Muito útil para redução de
hematomas na pele

M ENTA PIPERITA
Nome Científico: Menthapiperita, L
Origem: Índia
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Caule e folhas
Descrição Olfativa: Mentolado e
refrescante
Aspectos Emocionais: Concede energia,
ajudando a eliminar o esgotamento
físico e mental; combate enjoo e ânsia

de vômito
Aspectos Farmacológicos: Muito utilizado em casos
de dores e inchaços; é vasoconstritor, analgésico, antiinflamatório e bactericida
Aspectos Cosméticos: Reduz inchaços em casos de
pancadas

P ALMAROSA
Nome Científico: Cymbopogonmar tini,
Gramineae
Origem: Índia
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Folhas
Descrição Olfativa: Floral
Aspectos Emocionais: Desper ta o amor
universal, equilibra o relacionamento
com a figura materna e dissolve a raiva
e a agressividade
Aspectos Farmacológicos: Auxilia na cicatrização, reduz
mau cheiro nos pés e axilas e harmoniza os hormônios
femininos
Aspectos Cosméticos: Melhora aparência da pele
reduzindo manchas, rugas e acne

O LÍBANO

LANÇAMENTO

Nome Científico: Boswellia Car terii
Origem: Espanha
Processo de Extração: Prensado a frio
Parte da Planta: Grãos e sementes
Descrição Olfativa: Amadeirado
Aspectos Emocionais: Passa sensação
de paz, relaxamento e satisfação
Aspectos Farmacológicos: É indicado
para o tratamento de diversas doenças,
especialmente as inflamatórias e crônicas, pois alivia a
dor e combate a inflamação
Aspectos Cosméticos: Ajuda a rejuvenescer a pele,
reduz linhas de expressão e acelera a cicatrização

P ATCHOULLI
Nome Científico: Pogostemoncablin,
Labiatae
Origem: Indonésia
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Folhas
Descrição Olfativa: Amadeirado,
adocicado e balsâmico
Aspectos Emocionais: Deixa as pessoas
mais responsáveis, menos críticas e
valorizando qualidades alheias; for talece o idealismo e a
determinação
Aspectos Farmacológicos: Possui qualidades antiinflamatórias, cicatrizantes e hidratantes; possui ação
antigripal
Aspectos Cosméticos: Antimicótico, ajuda no combate
a frieiras

P ETITGRAIN

S ÁLVIA

Nome Científico: Citrusaurantium
Amara, L.
Origem: Paraguai
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Folhas e galhos
Descrição Olfativa: Fresco
Aspectos Emocionais: Melhora o nível
afetivo; acalma, protege e tranquiliza
pessoas que estão com os sentimentos
amorosos em baixa; atua como acompanhante em caso
de deficiência ou perda emocional
Aspectos Farmacológicos: Possui propriedade
antiespasmódica, regula os sistemas respiratório e
cardíaco com seus compostos ativos e possui ação antiinflamatória
Aspectos Cosméticos: Tonificante da pele, regula a
secreção de sebo e revitaliza os tecidos

S ÂNDALO AMYRIS

LANÇAMENTO

Nome Científico: Amyris Balsamifera
Origem: Haiti
Processo de Extração: Destilação a
vapor
Parte da Planta: Raiz e caule
Descrição Olfativa: Amadeirado
Aspectos Emocionais: Ameniza a
tensão e eleva o espírito, favorecendo a
intimidade nos relacionamentos
Aspectos Farmacológicos: Por ser cardiotônico,
for talece o músculo cardíaco fatigado; é analgésico,
sedativo e cicatrizante, muito útil para aliviar
queimaduras solares.
Aspectos Cosméticos: Reduz os sinais do tempo, trata
acne e psoríase

LANÇAMENTO

Nome Científico: Sálvia Sclarea
Origem: Espanha
Processo de Extração: Destilação a
vapor
Parte da Planta: Flores e folhas
Descrição Olfativa: Herbal
Aspectos Emocionais: Promove
aconchego, diminuindo a raiva e
resgatando a feminilidade
Aspectos Farmacológicos: Tonifica o estômago,
ajudandona digestão e melhorando o apetite; diminui a
dor durante a TPM e ajuda na menopausa, pois diminui
a pressão ar terial.
Aspectos Cosméticos: Diminui a oleosidade do couro
cabeludo e combate a queda de cabelos; atua na
regeneração das células da pele, combatendo a acne e
reduzindo a celulite

T EA TREE
Nome Científico: Melaleucaalternifolia,
Myr taceae
Origem: Austrália
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Folhas
Descrição Olfativa: Mentolado
Aspectos Emocionais: Indicado para
pessoas que tenham conflitos sexuais
Aspectos Farmacológicos:
Imunoestimulante e antimicrobial de vasto espectro;
combate gengivite e aftas
Aspectos Cosméticos: Útil contra micoses, candidíase,
caspa e herpes; muito eficaz no combate a otite e acne.

V ETIVER

LANÇAMENTO

Y LANG YLANG

Nome Científico: Vetiveria Zizanoides
Origem: Haiti
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Raízes
Descrição Olfativa: Herbal
Aspectos Emocionais: Auxilia no
equilíbrio emocional, diminui o stress e
a tensão; pode ser eficaz no tratamento
de problemas psicológicos mais graves
Aspectos Farmacológicos: É muito útil em casos de
esgotamento físico e mental; revitaliza o organismo,
for talecendo as hemácias; aumenta o fluxo sanguíneo,
aliviando dores musculares; pode ser útil em casos de
reumatismo e ar trite
Aspectos Cosméticos: Pode ter efeito cicatrizante em
casos de acne, pele oleosa, cor tes e feridas

Nome Científico: Canangaodorata,
Annonaceae
Origem: Espanha
Processo de Extração: Destilação
Parte da Planta: Flores
Descrição Olfativa: Floral
Aspectos Emocionais: Auxilia pessoas
com dificuldades em expressar sua
afetividade, com problemas de contato
ou traumas sexuais; relaxa, facilitando o sono e melhora
a libido e o desejo sexual
Aspectos Farmacológicos: Sedativo, antidepressivo e
calmante; ajuda a reduzir a hiper tensão e regular os
hormônios femininos (menopausa e TPM)
Aspectos Cosméticos: Reduz a oleosidade excessiva do
couro cabeludo e da face; possui efeito rejuvenescedor e
cicatrizante da pele

AROMATIZADOR ELÉTRICO
AROMATHERAPY
Um aromatizador inovador desenvolvido para o mundo da
aromaterapia, com bacia bipar tida para possibilitar diversas
combinações de óleos essenciais, preservando as propriedades e
par ticularidades de cada aroma.
Aproveite e teste essa
combinação:
Relaxamento
Lemongrass + Lavanda
O óleo de Lemongrass auxilia
na redução da ansiedade e
facilita a liberação de sentimentos
negativos que estavam
reprimidos. A Lavanda ajuda a
relaxar, aumentando o sono e
a sensação de paz.
*Acompanha folder com dicas de
combinações (sinergias).
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