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A ROMATERAPIA





Nome Científ ico: Citrus bergamia, risso 
et poiteau
Origem: Itália
Processo de Extração: pressão a frio
Parte da planta: par te externa da 
casca
Descrição Olfativa: fresco, cítrico e 
f loral
Aspectos Emocionais: antidepressivo, 

combate a ansiedade e estresse. Estimula a conf iança e 
auxilia em casos de tristeza, insônia e fadiga
Aspectos Farmacológicos: antisséptico. Reduz a 
retenção de líquidos, regulador de apetite e ajuda em 
casos de compulsão alimentar e obesidade. Antiviral, 
trata herpes, cataporas e inf lamações. Alivia sintomas 
de gripes e resfriados, congestão e baixa a febre
Aspectos Cosméticos: bom para peles mistas e oleosas, 
antisséptico e cicatrizante. Trata acne e celulite. Evita o 
mau hálito e é usado como desodorante natural

Nome Científ ico: Cinnamomum cassia L.
Origem: China
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: ramos, folhas e cascas
Descrição Olfativa: picante, quente, for te 
e temperado
Aspectos Emocionais: reduz a sensação 
de medo, desper ta o ânimo, traz a alegria 
e confor to em momentos conf litantes. 

Estimula a criatividade e traz autoconf iança 
Aspectos Farmacológicos: antisséptico, analgésico, 
usado em casos de ar trite, reumatismo, tendinite e dores 
em geral. Combate infecções, tosse, resfriado e gripe. 
Desper ta a libido, estimulante digestivo, regulariza o f luxo 
menstrual e alivia cólica 
Aspectos Cosméticos: repelente de mosquitos. Redutor 
de verrugas e f lacidez. Auxilia na retenção de líquidos, 
trata a celulite e muito utilizado em drenagens linfáticas 

Nome Científ ico: Illicium verum, 
Illiciaceae
Origem: China
Processo de Extração: destilação a 
vapor dos frutos
Parte da planta: frutos
Descrição Olfativa: doce e picante
Aspectos Emocionais: relaxante, traz 
alegria e é indicado para pessoas 

negativas. Elimina a tensão, medos, bloqueios e timidez
Aspectos Farmacológicos: alivia cólicas menstruais, 
disfunções no ciclo menstrual e ameniza sintomas da 
TPM e menopausa. Digestivo, combate náuseas, enjoos 
e ânsias. Alivia problemas respiratórios e tosse. Estimula 
a produção de leite materno. Afrodisíaco, ativa a libido
Aspectos Cosméticos: diurético, combate a retenção de 
líquidos, reduz edemas e auxilia na drenagem linfática. 
Estimula o colágeno da pele, promove brilho e maciez

Nome Científ ico: Rosmarinus off icinalis 
L., Lamiaceae
Origem: Índia
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: f lores e folhas
Descrição Olfativa: balsâmico, 
canforado e herbáceo
Aspectos Emocionais: melhora a 
concentração, a atenção e o foco, 

facilitando momentos de estudo, aprendizado e 
trabalho. Elimina dúvidas e indecisões
Aspectos Farmacológicos: ajuda em dores musculares, 
câimbras, torcicolo e dor localizada. Expectorante, útil 
em congestão nasal e pulmonar. Antioxidante, anti-
inf lamatório, cicatrizante e analgésico
Aspectos Cosméticos: auxilia o crescimento capilar, 
combate a oleosidade e reduz caspas. Estimula a 
circulação, usado em drenagem linfática e reduz varizes

A LECRIM

B ERGAMOT ITALY

A NIS ESTRELADO

C ANELA DA CHINA

Nome Científ ico: Elettaria
cardamomum, Zingiberaceae
Origem: Guatemala
Processo de Extração: destilação a 
vapor
Parte da planta: sementes
Descrição Olfativa: distinto, picante, 
energizante, quente, doce e exótico
Aspectos Emocionais: promove 

positivismo, estimula a criatividade, traz segurança e 
conf iança. Dá energia e vitalidade, traz clareza mental e 
é indicado para concentração, estresse e falta de ânimo 
Aspectos Farmacológicos: antisséptico, estimulante 
digestivo, afrodisíaco, diurético, relaxante muscular e 
dores de cabeça. Combate náuseas, enjoos e azias. 
Expectorante, elimina toxinas via transpiração
Aspectos Cosméticos: diurético, utilizado para 
desintoxicação corporal. Combate o mau hálito 

C ARDAMOMO

Nome Científ ico: Juniper, Juniperus 
virginiana, ext
Origem: Estados Unidos
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: madeira
Descrição Olfativa: amadeirado
Aspectos Emocionais: for talece a 
conf iança e maturidade. Antidepressivo, 
usado para ansiedade, tensões, 

preocupações, raiva e medo
Aspectos Farmacológicos: anti-inf lamatório, 
antisséptico e expectorante. Ameniza dores reumáticas 
e ar trites. Descongestionante, indicado para doenças 
respiratórias
Aspectos Cosméticos: diurético, evita a retenção de 
líquidos. Engrossa e for talece os f ios e confere brilho e 
maciez aos cabelos, auxiliando na queda e oleosidade. 
Hidrata a pele profundamente, cicatriza e clareia 
manchas. Repelente natural de insetos

C EDRO DA VIRGÍNIA

Nome Científ ico: Cedrus atlântica, 
Pinaceae
Origem: Marrocos
Processo de Extração: destilação a 
vapor
Parte da planta: madeiras
Descrição Olfativa: canforado, 
balsâmico, amadeirado e doce
Aspectos Emocionais: alivia tensão, 

preocupações, raiva e medo. Ajuda no cansaço, estresse 
e esgotamento mental. Antidepressivo e calmante, ajuda 
a manter a tranquilidade
Aspectos Farmacológicos: anti-inf lamatório, 
expectorante, diurético, antifúngico e antisséptico. 
Ameniza dores reumáticas, ar ticulares e musculares. 
Descongestionante, trata problemas respiratórios como 
bronquite, asma, tosse, rinite e sinusite
Aspectos Cosméticos: adstringente, combate a 
oleosidade dos cabelos e pele. Cicatrizante e hidratante. 
Em massagens, reduz edemas, celulite, varizes, retenção 
de líquidos e gordura localizada

C EDRO DO ATLAS

Nome Científ ico: Cymbopogon 
winterianus, Gramineae
Origem: Singapura
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: grama
Descrição Olfativa: cítrico, fresco e frutal
Aspectos Emocionais: diminui a 
irritabilidade, elimina sentimentos ruins, 
estimula a mente e a criatividade. 

Antidepressivo, ameniza fadiga e cansaço. Revigorante, 
combate o esquecimento
Aspectos Farmacológicos: antisséptico, anti-inf lamatório, 
antimicótico, desinfetante e bactericida. Inseticida, 
repelente natural de insetos. Estimula a circulação local, 
utilizado para dores musculares e ar ticulações
Aspectos Cosméticos: desodorante, controla odores 
corporais desagradáveis. Remove o excesso da 
oleosidade na pele. Alivia picadas de insetos

C ITRONELA



Nome Científ ico: Coriandrum sativum 
L., Apiaceae
Origem: Liechtenstein
Processo de Extração: destilação a 
vapor
Parte da planta: sementes
Descrição Olfativa: doce, herbal, 
temperado e amadeirado 
Aspectos Emocionais: traz alegria 

e felicidade. Revitalizante, ativa a concentração e a 
criatividade. Dá ânimo, clareza mental e foco
Aspectos Farmacológicos: alivia câimbras e espasmos 
musculares. Indicado para azia, náusea, gastrite e má 
digestão. Descongestionante e anti-inf lamatório, atua no 
tratamento de rinite e sinusite
Aspectos Cosméticos: estimula a circulação sanguínea e 
linfática, sendo muito usado em massagens e drenagens. 
Recomendado para edema, retenção de líquido e má 
circulação. Reduz a oleosidade e acne

C OENTRO
Nome Científ ico: Copaifera reticulata, 
Leguminosae
Origem: Espanha
Processo de Extração: destilação direta
Parte da planta: folhas
Descrição Olfativa: amadeirado, 
balsâmico, quente e doce
Aspectos Emocionais: calmante, 
combate estresse e ansiedade. Sedativo, 

aumenta a conf iança e antidepressivo. Mantém foco e 
aumenta a autoconf iança
Aspectos Farmacológicos: cicatrizante, anti-inf lamatório 
e analgésico. Utilizado em casos de endometriose, cistite, 
bronquite, ar trite, reumatismo, f ibromialgia
Aspectos Cosméticos: limpeza da pele com aparência 
saudável e jovial. Diurético, ativa a circulação e combate 
celulite. Hidrata o cabelo e reduz a queda. Reduz 
manchas e repele insetos

C OPAÍBA

Nome Científ ico: Copaífera off icinalis L., 
Leguminosae
Origem: Brasil
Processo de Extração: trado
Parte da planta: caules e talos
Descrição Olfativa: amadeirado
Aspectos Emocionais: calmante, auxilia 
na ansiedade, depressão, crise de pânico 
e medo

Aspectos Farmacológicos: anti-inf lamatório, antioxidante 
e cicatrizante. Trata a tendinite, ar trite e inf lamações 
musculares
Aspectos Cosméticos: hidrata, dá brilho no cabelo e 
combate a queda. Clareia manchas e rejuvenesce a pele 
prevenindo o envelhecimento

C OPAÍBA BRANCA
Nome Científ ico: Cinnamomum cassia L.
Origem: China
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: ramos, folhas e cascas
Descrição Olfativa: temperado e 
amadeirado
Aspectos Emocionais: remove a energia 
velha e negativa do ambiente. Calmante, 
for talece o sentimento de segurança e 

auxilia com traumas e medo
Aspectos Farmacológicos: anti-inf lamatório, analgésico, 
ansiolítico e antisséptico. Ameniza aftas e herpes
Aspectos Cosméticos: previne o envelhecimento 
precoce, reduz manchas e evita rugas. Hidrata, for talece 
os f ios e previne a queda. Trata unhas encravadas e 
quebradiças, micoses de unha e pele

C RAVO FOLHAS

Nome Científ ico: Eucalyptus citriodora Hook
Origem: Brasil
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: folhas
Descrição Olfativa: fresco, cítrico e 
amadeirado 
Aspectos Emocionais: relaxante, indicado 
para ansiedade, estresse, depressão e crise 
de pânico. Auxilia no sono. Reduz o cansaço 

mental, combate acessos de raiva, irritabilidade excessiva e 
suaviza bipolaridade. Revigorante, auxilia na concentração
Aspectos Farmacológicos: anti-inf lamatório, antisséptico 
e analgésico. Alivia dores musculares e ar ticulares. Indicado 
para hiper tensos, diabéticos e epiléticos. Aumenta a 
imunidade, expectorante, descongestionante de resfriados, 
tosse, gripes e sinusites. Auxilia na cólica menstrual. Reduz o 
apetite
Aspectos Cosméticos: repelente natural de insetos e alivia 
picadas. Desodorante, evita odores desagradáveis

E UCALIPTUS CITRIODORA

Nome Científ ico: 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 

purif icador. Indicado para pessoas psiquicamente 
instáveis, contraditórias ou que oscilam ideias e emoções
Aspectos Farmacológicos: Expectorante, elimina o 
catarro do pulmão, útil em asma, enf isema, 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

E UCALIPTUS GLÓBULUS

Nome Científ ico: Foeniculum vulgare
Origem: Moldávia
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: frutos e sementes
Descrição Olfativa: doce
Aspectos Emocionais: calmante, 
relaxante, inspira conf iança e 
perseverança. Transmite força e 
coragem

Aspectos Farmacológicos: alivia cólicas menstruais, 
disfunções no ciclo menstrual, ameniza sintomas da 
TPM e menopausa. Digestivo, diurético e antioxidante. 
Diminui a obsessão por comida e doce
Aspectos Cosméticos: estimula a renovação celular e 
hidrata peles ressecadas. Diurético, auxilia na retenção 
de líquidos e na drenagem linfática

F UNCHO

Nome Científ ico: Zingiber off icinale L., 
Zingiberaceae
Origem: China
Processo de Extração: destilação a 
vapor
Parte da planta: raízes
Descrição Olfativa: quente, 
apimentado, condimentado e 
amadeirado

Aspectos Emocionais: estimulante, reanimador, aguça 
os sentidos e ajuda na memória. Ativa a autoconf iança, 
coragem e determinação
Aspectos Farmacológicos: anti-inf lamatório, 
expectorante, antisséptico, analgésico e digestivo. Pode 
aliviar a inf lamação e baixar a febre. Ajuda a regular a 
menstruação. Alivia enjoos, náuseas e vômitos, além de 
ressaca, má digestão e gases. Aumenta a imunidade
Aspectos Cosméticos: reduz a acne, ajuda a ativar a 
circulação e pode ser usado em drenagens e massagens

G ENGIBRE



Nome Científ ico: Pelargonium graveolens
Origem: Egito
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: f lores
Descrição Olfativa: suave, doce, f loral e 
herbáceo
Aspectos Emocionais: reduz o cansaço 
mental e estresse, dá segurança e 
estabilidade. Equilibra a instabilidade 

emocional, auxilia na depressão, falta de conf iança e 
ansiedade. Estimula a autoestima
Aspectos Farmacológicos: conhecido como o óleo da 
mulher, equilibra os hormônios da TPM e menopausa. 
Alivia cólicas menstruais
Aspectos Cosméticos: regenerador, recupera o tônus 
da pele madura. Adstringente, controla a oleosidade e 
melhora o aspecto da acne. Usado em massagens para 
diminuir edemas e celulite. Clareia manchas e estimula a 
produção de colágeno e elastina

G ERÂNIO

Nome Científ ico: Citrus paradisi, Rutaceae
Origem: Israel
Processo de Extração: prensagem a frio
Parte da planta: cascas dos frutos
Descrição Olfativa: f loral, frutal, cítrico e 
doce
Aspectos Emocionais: revigorante, 
indicado para desânimo, apatia, exaustão 
mental, irritabilidade e frustração. Traz 

uma sensação de descontração e motivação no ambiente. 
Combate a ansiedade e depressão, promove otimismo e 
criatividade
Aspectos Farmacológicos: antidepressivo, antisséptico e 
diurético. Alivia dor de cabeça, enxaqueca, hormônios da 
TPM, menopausa, enjoo e náusea
Aspectos Cosméticos: diurético, alivia a retenção de 
líquidos. Reduz oleosidade da pele e do cabelo. Combate 
a celulite, varizes e edemas. Usado para tratamentos de 
gordura localizada em drenagens linfáticas e massagens

G RAPEFRUIT

Nome Científ ico: Citrus Sinensis
Origem: Brasil
Processo de Extração: prensagem a 
frio
Parte da planta: casca e fruto
Descrição Olfativa: cítrico, frutal e doce 
Aspectos Emocionais: reduz a 
ansiedade, estresse, dá ânimo e 
motivação. Auxilia em casos de 

desânimo, tristeza e melancolia. Trabalha a criatividade, 
promove coragem e elimina preocupações
Aspectos Farmacológicos: analgésico, antiviral e 
expectorante. Alivia sintomas de resfriado, gripe e 
estimula a imunidade. Digestivo, diurético e estimula o 
apetite
Aspectos Cosméticos: diurético, combate a celulite e 
trata a gordura localizada. Estimula o colágeno da pele 

L ARANJA DOCE

Nome Científ ico: Lavandula angustifolia
Origem: Espanha
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: f lores
Descrição Olfativa: f loral e canforado
Aspectos Emocionais: reduz o estresse, 
a ansiedade e melhora a qualidade do 
sono
Aspectos Farmacológicos: calmante, 

favorece o sono e reduz a ansiedade
Aspectos Cosméticos: cicatrizante e regenerador de 
pele para queimaduras, herpes, insolação, alergias e 
acne

L AVANDA

Nome Científ ico: Lavandula hybrida 
grosso, Labiatae
Origem: Espanha
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: f lores
Descrição Olfativa: fresco e mentolado
Aspectos Emocionais: reduz o estresse, 
a ansiedade e a tensão. Promove 
sensação de paz, confor to e bem-estar 

Aspectos Farmacológicos: trata problemas 
respiratórios como rinite, sinusite, asma e bronquite
Aspectos Cosméticos: em massagens tem efeito 
relaxante muscular

L AVANDIN

Nome Científ ico: Cymbopogon 
f lexuosus, Poaceae
Origem: Índia
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: grama
Descrição Olfativa: fresco, cítrico e 
herbal 
Aspectos Emocionais: estimula a 
concentração, criatividade e foco. 

Antidepressivo e reduz o esgotamento mental
Aspectos Farmacológicos: diurético, antisséptico, anti-
inf lamatório, repelente, analgésico e antidepressivo. 
Combate doenças respiratórias como asma, bronquite, 
rinite e sinusite. Trata enxaqueca, dor de cabeça e ressaca
Aspectos Cosméticos: combate a oleosidade, acne e 
poros dilatados. Repelente natural de insetos. Auxilia em 
massagens modeladoras

L EMONGRASS

Nome Científ ico: Citrus limon, 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. Aumenta 
a atenção, reduzindo o sono e facilitando 
os estudos e trabalho. Melhora o humor, 

dá ânimo e traz positividade. Limpa e acalma a mente
Aspectos Farmacológicos: antioxidante, antiviral, 
digestivo, usado para combater enjoo, azia e acidez 
estomacal
Aspectos Cosméticos: diurético, auxilia na retenção de 
líquidos e na drenagem linfática. Combate a celulite e 
varizes

L IMÃO SICILIANO

Nome Científ ico: Citrus Aurantifolia
Origem: Espanha
Processo de Extração: prensagem a 
frio e destilação
Parte da planta: frutas
Descrição Olfativa: cítrico e frutal
Aspectos Emocionais: combate o 
desânimo atuando como estimulante, 
devolve a alegria de viver. Reduz a 

ansiedade e proporciona senso de planejamento e 
concentração 
Aspectos Farmacológicos: alivia sintomas respiratórios, 
estimula o sistema circulatório e melhora a digestão. 
Promove a imunidade e atua como desintoxicante
Aspectos Cosméticos: tônico circulatório, reduz varizes 
e celulite. Combate a gordura localizada e f lacidez

L IMÃO TAHITI



Nome Científ ico: Origanum Majorana
Origem: Espanha
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: f lores, folhas e talos
Descrição Olfativa: herbáceo e 
amadeirado
Aspectos emocionais: auxilia em 
traumas e incentiva a sensibilidade e 
afeto

Aspectos Farmacológicos: for talece as células nervosas, 
ameniza sintomas de distúrbios cardiovasculares, 
taquicardia, palpitação e arritmia. Auxilia depressão e 
ansiedade
Aspectos Cosméticos: acalma irritações na pele e 
picadas de insetos. Combate piolhos e reduz edemas e 
hematomas

Nome Científ ico: Ocimum basilicum L.
Origem: Índia
Processo de Extração: destilação a 
vapor
Parte da planta: folhas
Descrição Olfativa: condimentado e 
herbal
Aspectos Emocionais: reparador físico e 
mental. Promove autoconf iança, energia 

e vitalidade. Útil para fobias, depressão e síndrome do 
pânico. Estimula a criatividade e dá clareza mental
Aspectos Farmacológicos: analgésico, anti-inf lamatório, 
antiviral, antisséptico e tônico digestivo. Anticonvulsivo e 
ajuda em crises epiléticas. Reduz sintomas de sinusite e 
rinite e alivia cólica
Aspectos Cosméticos: ajuda a manter a pele limpa e 
saudável

M ANJERONA M ANJERICÃO

Nome Científ ico: Mentha piperita, L
Origem: Índia
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: caule e folhas
Descrição Olfativa: mentolado e 
refrescante
Aspectos Emocionais: age positivamente 
sobre esgotamento físico e mental, 
combate depressão, estresse e tontura

Aspectos Farmacológicos: alivia dor de cabeça e 
enxaqueca. Expectorante, descongestionante e usado 
para problemas respiratórios como asma, bronquite, 
tosse e resfriado. Indicado para enjoo, indigestão, ânsia 
de vômito e mal estar. Promove frescor, muito usado 
para dores musculares. Anti-inf lamatório, antisséptico, 
tônico digestivo e analgésico
Aspectos Cosméticos: trata acne e remove cravos. 
Controla a oleosidade da pele e cabelo. Combate a 
celulite e alivia queimadura de sol

M ENTA PIPERITA
Nome Científ ico: Boswellia Car terii
Origem: Espanha
Processo de Extração: prensado a frio
Parte da planta: grãos e sementes
Descrição Olfativa: balsâmico, 
temperado e amadeirado
Aspectos Emocionais: relaxante e 
traz sensação de bem-estar. Acalma 
em estado de angústia e depressão. 

Promove clareza e concentração. Calmante, facilita a 
meditação
Aspectos Farmacológicos: anti-inf lamatório, analgésico, 
antisséptico, expectorante, alivia sintomas de tosse, 
bronquite, asma e pneumonia
Aspectos Cosméticos: regenerador celular usado 
para pele inf lamada, seca e envelhecida. Previne rugas, 
cicatrizante e reduz estrias

O LÍBANO

Nome Científ ico: Cymbopogon martini, 
Gramineae
Origem: Índia
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: folhas
Descrição Olfativa: f loral, suave e doce
Aspectos Emocionais: acalma as 
emoções, eleva a autoestima, age 
contra medo, insegurança e timidez. 

Estimula a sensibilidade e criatividade
Aspectos Farmacológicos: digestivo e estimula o 
apetite. Bactericida e antioxidante
Aspectos Cosméticos: clareador de manchas e 
combate estrias. Regenerador das células da pele, 
usado para pele seca, desidratada, f lácida e madura. 
Trata acne, sol, dermatite, queloides e cicatrizes

P ALMAROSA
Nome Científ ico: Pogostemon cablin, 
Labitae
Origem: Indonésia
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: folhas
Descrição Olfativa: amadeirado, doce, 
balsâmico e condimentado
Aspectos Emocionais: equilibra as 
emoções, promove compreensão e 

causa efeito de persistência
Aspectos Farmacológicos: antifúngico, antidepressivo, 
anti-inf lamatório, antisséptico e afrodisíaco. Diurético, 
controla o apetite, auxilia na compulsão alimentar e 
obesidade
Aspectos Cosméticos: cicatrizante, trata acne, pele 
envelhecida e dermatite. Dá aparência de uma pele 
macia e radiante

P ATCHOULLI

Nome Científ ico: Citrus aurantium 
Amara, L.
Origem: Paraguai
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: folhas e galhos
Descrição Olfativa: fresco, f loral e 
herbáceo
Aspectos Emocionais: promove 
tranquilidade, traz clareza para novas 

ideias e é ef icaz para síndrome do pânico, traumas 
e depressão. Reduz a ansiedade e tensão, elimina o 
estresse, pessimismo e promove a autoaceitação
Aspectos Farmacológicos: equilibrador hormonal. 
Analgésico, usado em dores musculares e ar ticulares. 
Aumenta a imunidade, regula o ritmo cardíaco, 
controla arritmias e taquicardias. Anti-inf lamatório e 
expectorante
Aspectos Cosméticos: combate acne, manchas na pele 
e oleosidade. Tonif ica e regenera a pele

P ETITGRAIN
Nome Científ ico: Sálvia Sclarea
Origem: Espanha
Processo de Extração: destilação a 
vapor
Parte da planta: f lores e folhas
Descrição Olfativa: herbal, f loral e 
amadeirado
Aspectos Emocionais: promove 
aconchego, diminui a raiva e resgata a 

feminilidade. Promove a clareza mental e autoconf iança
Aspectos Farmacológicos: equilibrador hormonal 
feminino, regula menstruação, alivia sintomas de TPM, 
menopausa e cólicas. Anti-inf lamatório, analgésico e 
afrodisíaco. Promove noite de sono tranquila. Tônico 
digestivo, ajuda na digestão e melhora o apetite
Aspectos Cosméticos: adstringente, trata pele e cabelo 
oleoso. Cicatrizante e amacia a pele. Combate a queda 
de cabelo e atua na regeneração das células da pele, 
reduzindo a celulite

S ÁLVIA



Nome Científ ico: Amyris Balsamifera
Origem: Haiti
Processo de Extração: destilação a 
vapor
Parte da planta: raiz e caule
Descrição Olfativa: amadeirado, f loral 
e exótico
Aspectos Emocionais: ajuda a aliviar o 
estresse, auxilia na meditação, desper ta 

a determinação, autoconf iança e tomada de iniciativa. 
Usado em casos de ansiedade e depressão
Aspectos Farmacológicos: analgésico, sedativo, 
antioxidante, pode ser usado em infecções 
microbiológicas. Regenera f issuras e cor tes, tônico 
sexual, afrodisíaco e estimula a sensualidade e libido. 
Auxilia no tratamento de cistites, infecções urinárias e 
candidíase
Aspectos Cosméticos: hidratante, sendo usado 
na pele para amaciar, reduzindo sinais. Trata acne, 
queimaduras, pés rachados e f issura nos seios durante a 
amamentação. Aumenta a elasticidade da pele

S ÂNDALO AMYRIS
Nome Científ ico: Citrus Reticulata 
Blanco
Origem: Brasil
Processo de Extração: prensagem a 
frio
Parte da planta: casca e fruto
Descrição Olfativa: cítrico, picante, 
doce e fresco
Aspectos Emocionais: acalma, reduz 

o estresse e aumenta a energia, dando mais ânimo e 
disposição. Melhora a qualidade do sono, traz inspiração 
e estimula a criatividade
Aspectos Farmacológicos: antidepressivo, estimulante, 
revigorante, elimina toxinas, combate constipação, 
estimula o apetite e a digestão
Aspectos Cosméticos: tônico linfático, ajuda na retenção 
de líquidos, no tratamento de celulite e drenagens. 
Regenerador da pele, cuida da pele seca ou envelhecida, 
diminui as rugas

T ANGERINA

Nome Científ ico: Melaleuca alternifolia, 
Myr taceae
Origem: Austrália
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: folhas
Descrição Olfativa: mentolado, 
refrescante e herbáceo
Aspectos Emocionais: renova e protege 
a energia do ambiente

Aspectos Farmacológicos: antiviral, expectorante, 
anti-inf lamatório, estimula a circulação, melhora crises 
respiratórias, infecções da boca e garganta como 
gengiva inf lamada, dor de dente e afta. Utilizado em 
resfriados, gripes, asma, bronquite, rinite e sinusite. 
Combate herpes labial e gengivite
Aspectos Cosméticos: combate queda de cabelo e 
acne. Limpa e purif ica a pele, unhas e cabelo, diminuindo 
a oleosidade. Trata micose de unha e mordida e picada 
de inseto. Ef icaz para otite, candidíase e micoses

T EA TREE
Nome Científ ico: Vetiveria Zizanoides
Origem: Haiti
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: raízes
Descrição Olfativa: doce, amadeirado 
e exótico
Aspectos Emocionais: equilibrador 
emocional, diminui o estresse e pode ser 
ef icaz para depressão e ansiedade

Aspectos Farmacológicos: combate a anemia, revitaliza 
o organismo e for talece as hemácias. Combate a 
insônia, normaliza a respiração e é ef icaz em casos de 
diabetes
Aspectos Cosméticos: clareador de manchas, 
cicatrizante e tônico. Usado em pele seca, envelhecida 
e com rachaduras. Reduz rugas, queloides e cicatrizes. 
Também usado em casos de acne, pele oleosa, cor tes e 
feridas. For talece os f ios e combate a queda

V ETIVER

Nome Científ ico: Cananga odorata, 
Annonaceae
Origem: Espanha
Processo de Extração: destilação
Parte da planta: f lores
Descrição Olfativa: f loral, doce, delicado, 
exótico e intenso
Aspectos Emocionais: relaxante, diminui 
a tensão, ansiedade, irritabilidade e raiva. 

Auxilia em casos de depressão, síndrome do pânico 
e outras fobias. Afrodisíaco, ativa a libido, combate a 
impotência sexual e desper ta a sensualidade
Aspectos Farmacológicos: reduz a hiper tensão e regular 
hormônios femininos, como menopausa e TPM. Afrodisíaco, 
mexe com os sintomas como frigidez e impotência sexual. 
Antisséptico, levemente sedativo, antidepressivo e útil no 
tratamento de epilepsia
Aspectos Cosméticos: melhora a hidratação e nutrição da 
pele e cabelos, além de reduzir a oleosidade excessiva do 
couro cabeludo e do rosto. Estimula o crescimento capilar. 
Possui efeito rejuvenescedor e cicatrizante da pele

Y LANG YLANG

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS EM BREVE

C AMOMILA ROMANA

C IPRESTE

J UNÍPERO

L ITSEA CUBEBA

calmante, anti-inf lamatório, analgésico, sedativo e trata 
alergias, queimaduras, inf lamações

energizante, revitalizante, anti-inf lamatório e regula
o sistema hormonal feminino

combate a melancolia, estimulante, diurético,
antisséptico, cicatrizante e afrodisíaco

equilibrador mental e emocional, analgésico,
antisséptico, combate oleosidade e f lacidez



AROMATIZADOR ELÉTRICO AROMATHERAPY

Um aromatizador inovador 
desenvolvido especialmente para o 
mundo da aromaterapia.

Conta com uma bacia bipar tida para 
possibilitar diversas combinações de 
óleos essenciais, sempre preservando 
as propriedades e par ticularidades de 
cada óleo.

Há inúmeras opções de blends de 
óleos essenciais que podem ser usados 
no nosso Aromatizador Elétrico 
Aromatherapy, para uma terapia
ainda mais completa.

Conf ira ao lado como utilizar:

Blend Equilíbrio Hormonal Feminino
 
6 gotas de óleo essencial de gerânio 
4 gotas de óleo essencial de sálvia esclaréia

APROVEITE E TESTE ESSAS COMBINAÇÕES:

Blend Imunidade Respiratória
 
5 gotas de óleo essencial de eucaliptus glóbulus 
5 gotas de óleo essencial de menta piperita

Blend Enxaqueca
 
6 gotas de menta piperita 
4 gotas de lavandin

Blend Concentração
 
4 gotas de óleo essencial de alecrim 
4 gotas de óleo essencial de gengibre

Blend Energizante
 
4 gotas de óleo essencial de menta piperita 
6 gotas de óleo essencial de alecrim

Blend Relaxante
 
5 gotas de óleo essencial de laranja doce 
4 gotas de óleo essencial de lavanda

Blend Relaxante


