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INTRODUÇÃO
O QUE É AROMATERAPIA?
É uma terapia que utiliza os óleos essenciais (OE), vegetais (OV) e águas florais (AGFL)
extraídos das partes aromáticas das plantas medicinais, para manter o corpo e a mente
em equilíbrio.
É utilizar a seu favor sensações, sentimentos, memórias, reações físicas e todos os
outros estímulos provocados pela inalação dos aromas.
É também uma ciência ligada à química molecular. Através de pesquisas realizadas
desde o início do século XX até os dias de hoje, ficou demonstrado como as moléculas
presentes nos óleos essenciais possuem informações químicas que ajudam a manter
nossa saúde e equilíbrio orgânico de maneira natural e efetiva.

ONDE OS OE SE ENCONTRAM NAS PLANTAS?
Os óleos essenciais são obtidos por destilação à vapor das sementes, raízes, lenho,
folhas, flores e resinas ou prensagem a frio de cascas de frutos.
Depois de passarem por estes processos é que eles chegam até você.

COMO USAR OS ÓLEOS ESSENCIAIS?
Os OE são utilizados em aromatização pessoal e aromatização ambiental (colar
aromático, difusores elétricos ou de varetas), banhos de imersão e de assento,
bochechos, compressas de argila, cosmética natural, escalda pés, fricção plantar,
fricção vertebral, gargarejos, inalações, massagens, uso tópico, perfumes naturais,
vaporização, entre outras formas.

Mas sobretudo, é a sua relação pessoal com os óleos essenciais e com todo o conforto
e bem estar que aportam em seu dia a dia.

O QUE SÃO ÓLEOS ESSENCIAIS?
Em síntese é simples: são eles que dão às plantas seus aromas característicos
ampliando as possibilidades de sobrevivência e reprodução da planta.
São altamente voláteis, passando do estado líquido para o gasoso em segundos.
São orgânicos, naturais e podem ser considerados os hormônios das plantas, com
funções que vão desde a atração de polinizadores, repulsão de predadores até
regulagem química de funções metabólicas.
Possuem propriedades terapêuticas variadas, não só para o benefício dos vegetais,
mas também para nós humanos e outros animais. Possuem potencial antisséptico,
antimicrobiano, cicatrizante, relaxante, sedativo, estimulante, afrodisíaco e muitos
outros, atuando não só em nosso físico, como também modulando humores e
emoções.
Do casamento da bioquímica com as terapias holísticas, o uso dos óleos essenciais
se disseminou na forma de uma Prática Integrativa Complementar chamada de
Aromaterapia, hoje utilizada mundialmente e com seu reconhecimento nacional como
uma prática a ser implementada no Serviço Único de Saúde (SUS), para oferecer o
restabelecimento do equilíbrio e bem estar orgânico de uma forma mais natural.
Foto: pixabay
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INTRODUÇÃO
ÓLEOS ESSENCIAIS X ESSÊNCIAS
Essência e óleo essencial são a mesma coisa?
Essa é uma confusão comum, que precisa ser esclarecida para que você realmente
usufrua dos benefícios da Aromaterapia.
Os óleos essenciais são concentrados orgânicos naturais, extraídos diretamente das
plantas, utilizados em uma infinidade de situações, que trazem benefícios ao nosso
dia a dia. As essências, por sua vez, são imitações sintéticas dos compostos naturais
encontrados nos óleos essenciais, que visam apenas fornecer uma fragrância agradável,
sem efeito terapêutico, e muitas vezes acarretando toxicidade para o organismo.
Esta é também a razão pela qual é possível encontrar produtos com preços muito
diferentes. É necessário saber a procedência dos óleos essenciais. Entenda que são
necessários muitos quilos de produtos naturais para a extração dos verdadeiros óleos
essenciais, o que naturalmente encarecem os produtos.

COMO O CORPO ABSORVE OS OE?
VIA INALAÇÃO: Os óleos essenciais se dispersam no ar e são absorvidos por
receptores especializados, encontrados nos cílios olfatórios. Através de sinalização
eletroquímica via bulbo olfatório, serão produzidas respostas neurológicas e
emocionais como atenção, relaxamento, bem estar e alegria, bem como respostas
endócrinas através de produção hormonal que afetará todo o organismo.
1. As moléculas aromáticas se desprendem e
penetram no nariz;
2. Essas moléculas aderem às ramificações dos
neurônios olfatórios, receptores olfatórios, que
forram o fundo da cavidade nasal;
3. Cada neurônio envia uma projeção para o bulbo
olfatório. A informação sai do bulbo através de
sinalização eletroquímica, atingindo o sistema
límbico que irá interpretar o cheiro e transmitir a
especificidade molecular aromática para todo o
sistema glandular.

Foto: pixabay
VIA ABSORÇÃO CUTÂNEA: Os OE também são absorvidos pela pele, mucosas
e corrente sanguínea, apresentando pontencial terapêutico anti-inflamatório,
hipo e hipertensor, cicatrizante, relaxante muscular, analgésico, etc.

Os óleos essenciais
penetram na pele através
dos ductos das glândulas
sudoríparas.
A maioria dos
componentes de um óleo
essencial é lipossolúvel,
o que ajuda a penetração
do óleo no organismo.

Foto retirada do livro: Tortora JG. Corpo Humano. 6ed, 2000.
Uma vez absorvidos pela epiderme, os OE são liberados gradualmente para a derme. Na derme, as
moléculas penetram nos vasos sanguíneos, sendo então, transportados para todo o organismo.

Foto: freepik
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COMO USAR OS OE
AROMATIZAÇÃO AMBIENTAL
Pingue mais ou menos 12 gotas de óleo essencial na água do difusor ambiental.
Adicione mais ou menos gotas de acordo com a intensidade do aroma.

BANHO DE IMERSÃO - BANHEIRA OU OFURÔ
Para aromatizar a água do banho, dissolva de 7 até 21 gotas de OE em 3 colheres de
sopa de leite de coco. Adicione mais ou menos gotas de acordo com a intensidade do
aroma. Dissolva a mistura na banheira ou ofurô.
Nunca use OE diretamente na banheira sem diluição em veículo carreador.
A água quente poderá intensificar as propriedades dermoagressivas de alguns OE.

Foto: freepik

COMPRESSA LOCAL COM ÀGUA OU ARGILA
Com água: pingue de 5 até 10 gotas de OE em 1 colher de sopa de óleo vegetal
e dissolva na água fria ou quente. Use uma toalha para fazer a compressa. A
quantidade de gotas vai depender do tamanho da área a ser tratada.
Com argila: pingue de 3 a 5 gotas de OE em 1 colher de sopa de argila para
compressa corporal. Use quantas colheres de sopa de argila forem necessárias para
formar uma pasta que cubra toda a área a receber a compressa. Para compressa
facial, pigue 1 gota de OE em 1 colher de sopa de argila, adicione água deionizada
ou água floral até formar uma pasta consistente.

COLAR AROMÁTICO
Foto: freepik

BANHO DE ASSENTO
Dilua 10 gotas de OE em 5 colheres de sopa de leite de coco e adicione à água fria
do banho de assento.

Pingue entre 1 a 3 gotas de OE no algodão dependendo da intensidade do aroma
e acomode-o no orifício do colar. Traga o pingente para próximo ao nariz e inale
profundamente quantas vezes desejar.
Adicione mais gotas toda vez que o aroma acabar ou que você achar necessário.

ESCALDA PÉS
Dilua 10 gotas de óleo essencial ou 10 gotas de uma sinergia de OE em uma colher
de sopa óleo vegetal e adicione num balde ou ofurô de pés com água morna.
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COMO USAR OS OE

GARGAREJO
Pingue de 2 a 3 gotas de OE em um copo d’água morna. Gargareje sem engolir.

FRICÇÃO CORPORAL
Dilua 10 gotas de óleo essencial ou sinergia de OE em 30ml de óleo vegetal e friccione
o corpo com a mistura.

FRICÇÃO LOCAL
Dilua de 3 até 5 gotas de OE em 1 colher de sopa de óleo vegetal e friccione a área
afetada. A quantidade de gotas irá depender da necessidade, da região do corpo e dos
OE utilizados.

HIDRATAÇÃO
- Para o rosto, dilua 1 gota de OE em 1 colher de sopa de óleo vegetal;
- Para o corpo, pingue 60 gotas de OE em 120ml de óleo vegetal ou dilua o OE em
qualquer outro veículo carreador (creme, gel, loção ou manteiga vegetal);
- Para os cabelos, pingue 5 gotas de OE em 1 colher de sopa de óleo vegetal para
hidratar a ponta dos fios.

FRICÇÃO PLANTAR
Pingue 3 gotas de OE diretamente na planta de cada pé e friccione.
Na fricção plantar não utilizamos óleo vegetal.
Para OE dermoagressivos friccione diretamente pé com pé, não utilize as mãos.

Foto: freepik
Foto: freepik

INALAÇÃO
Foto: freepik

FRICÇÃO VERTEBRAL

No lenço, pingue 3 gotas de OE;
No inalador próprio para uso de OE, pingue 5 gotas;
No pulso, pingue 2 gotas de OE e friccione com o pulso da outra mão.

Dilua 5 gotas de óleo essencial em 1 colher de sopa de óleo vegetal e aplique na coluna
vertebral friccionando a pele vigorosamente.
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COMO USAR OS OE

SPRAY
Adicione 40 gotas de OE de sua preferência em uma solução de 60ml de álcool de
cereais e 40ml de água deionizada ou água floral.
Use com um frasco spray.

MASSAGEM
Adicione de 50 a 70 gotas de óleo essencial em 120ml de óleo vegetal e utilize-o na
massagem.
Para a quantidade de gotas leve em consideração a intensidade do aroma e a necessidade do organismo.

Foto: pixabay

USO TÓPICO
Pingue de 3 a 5 gotas de OE em 1 colher de sopa de óleo vegetal de andiroba,
pracaxi, rosa mosqueta ou outro óleo vegetal de sua preferência. Para a quantidade
de gotas leve em consideração a necessidade e o local a ser utilizado.

USO TÓPICO CAPILAR
Foto: freepik

PERFUMES
Use diretamente nos pulsos e no pescoço algumas gotas de OE como perfume natural.
Nunca use óleos essenciais cítricos diretamente na pele e exponha-se ao sol.
Não utilize OE dermoagressivos diretamente sobre a pele.

TRAVESSEIROS E LENÇÓIS
Pingue 2 gotas de OE nos travesseiros e 4 nos lençóis.
Não pingue OE dermoagressivos nos travesseiros.

Após o enxague final dos cabelos, pingue 3 gotas de óleo essencial no couro
cabeludo, massageando-o, ou pingue 5 gotas de OE no couro cabeludo, deixe agir
por no máximo 8h e lave os cabelos.

VAPORIZAÇÃO
Pingue de 5 a 10 gotas de OE em um recipiente com água quente, cubra a cabeça
com uma toalha ou cobertor e inspire profundamente até a água esfriar.
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Foto: freepik

DICAS PARA A PELE
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PELE
ACNE
É uma condição da pele decocorrente da obstrução dos folículos pilosos (regiões em
que nascem os pelos) por sebo e células mortas. Quando colonizados por bactérias
geram inflamação. A acne mais comumente aparece no rosto, pescoço, peito, costas e
ombros.
Óleos essenciais indicados:
Alecrim qt. cineol:
- Adstringente, antisséptico e antimicrobiano;
Camomilas (alemã e romana):
- Anti-inflamatórios, controlam a oleosidade, adstringentes, cicatrizantes e relaxantes;
Cipreste e junípero:
- Anti-inflamatórios, controlam a oleosidade, adstringentes e tônicos circulatório;
Gerânio (Bourbon ou Egito):
- Antimicrobianos e equilibradores hormonais (feminino e masculino);
Lavanda (francesa ou da Bulgária):
- Cicatrizantes, aliviam a pele irritada e com marcas, antissépticos e reguladores da
oleosidade da pele;
Patchouli e palmarosa:
- Anti-inflamatórios, controlam a oleosidade, adstringentes e relaxantes;
Sálvia sclarea (Áustria ou França):
- Anti-inflamatórios e equilibradores hormonais (feminino);
Tea tree, cravo (folha/botão) e tomilho qt. linalol:
- Antissépticos e antimicrobianos.
Seiva resinosa:
Sangue de dragão:
- Cicatrizante e antibacteriano.

Foto: freepik

ALERGIA CUTÂNEA
Eczema:
Manifesta-se através de inflamação, vermelhidão, secura e descamação da pele.
Óleos essenciais indicados:
Camomilas, gerânio (Áustria, Bourbon, Egito), lavanda (francesa ou da Bulgária), mentas
(h. limão, h. pimenta, h. verde, m. brasileira), palmarosa e patchouli.
Águas florais indicadas:
Camomila alemã, palmarosa e tea tree.
Óleos vegetais indicados:
Andiroba, pracaxi ou rosa mosqueta.
Formas de uso:
Hidratação, uso tópico e compressa local.
Urticária:
Manifesta-se através de manchas avermelhadas que coçam.

Formas de uso:
Sabonete líquido, máscara de argila, uso tópico, gel e creme.

Óleos essenciais indicados:
Camomilas (alemã e romana), lavanda (francesa ou da Bulgária), mentas (h. limão, h.
pimenta, h. verde, m. brasileira) e tea tree.
Águas florais indicadas:
Camomila alemã e alecrim.
Óleos vegetais indicados:
Andiroba, pracaxi ou rosa mosqueta.
Formas de uso:
Hidratação, uso tópico e compressa local.
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Foto: freepik

PELE
COCEIRA
Manifesta-se através de prurido, popularmente conhecido como coceira ou comichão.
É um conjunto de perturbações sensitivas na pele que provocam o desejo e a
necessidade de coçar.
Óleos essenciais indicados:
Lavanda (francesa ou da Bulgária), mentas (h. limão, h. pimenta, h. verde, m. brasileira).
Águas florais indicadas:
Camomila alemã ou palmarosa.
Óleos vegetais indicados:
Andiroba, pracaxi, ou rosa mosqueta.
Formas de uso:
Hidratação, uso tópico e compressa local.

CELULITE
É o nome popular da lipodistrofia ginoide, que é o depósito de gordura sob a pele.
Caracteriza pelo aspecto ondulado da epiderme, tipo “casca de laranja”, em algumas
áreas do corpo.
Óleos essenciais indicados:
Anis estrelado
Cedro Atlas
Cipreste
Cítricos (fotossensibilizantes)
Hortelã pimenta
Junípero
Patchouli
Formas de uso:
Dilua 30 gotas de OE (no total) em 60ml de óleo vegetal e realize massagem local ou
drenagem linfática.

Foto: freepik

Foto: freepik

ESTRIAS
São sulcos na pele resultantes da rotura da derme. São comuns em jovens em período
de maior crescimento, em gestantes ou em doentes com síndrome de Cushing.
Inicialmente surgem como linhas vermelhas ou roxas de comprimento e largura
diversos.
Óleos essenciais indicados:
Alecrim cineol
Anis estrelado
Cedro Atlas
Grapefruit (fotossensibilizante)
Laranja amarga
Óleos vegetais indicados:
Buriti (cuidado com a coloraçao do óleo em tecidos)
Castanha do Brasil
Formas de uso:
Dilua 30 gotas de OE (no total) em 60ml de óleo vegetal e realize massagem local ou
drenagem linfática.
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PELE
FUNGOS DE UNHA
Óleos essenciais indicados:
Cravo (botão/folha)
Camomila alemã (azul)
Lavanda (francesa ou da Bulgária)
Lemongrass
Orégano
Tea Tree
Forma de uso:
Faça uma sinergia com partes iguais usando os OE indicados acima e aplique 1 gota da
mistura diretamente no local a ser tratado 3x por dia.

Foto: freepik

Foto: freepik

PICADA DE MOSQUITO
Óleos essenciais indicados:
Breu branco
Citronela
Copaíbas (bálsamo ou destilada)
Cravos (botão/folha)
Eucalipto citriodora
Gerânio (Bourbon ou Egito)
Lemongrass
Mentas (h. limão, h. pimenta, h. verde, m. brasileira)
Palmarosa
Patchouli dark
Óleos vegetais indicados
Andiroba, pracaxi ou rosa mosqueta.
Formas de uso:
- Pingue 3 gotas de OE numa colher de OV e aplique sobre a área afetada por coceiras;
- Pingue 70 gotas de OE ou sinergia de OE em uma solução com 90ml de álcool de
cereais + 30ml água floral e borrife sobre o corpo;
- Pingue 60 gotas de OE ou sinergia de OE em 120g de gel ou creme e espalhe no
corpo;
- Pingue 15 gotas de OE ou sinergia de OE em um difusor de aromas ambiental.
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PELE
PSORÍASE
A psoríase é uma doença inflamatória de pele crônica e não contagiosa que provoca
manchas vermelhas, escamas secas e coceira na pele.
Óleos essenciais indicados:
Bergamota (fotossensibilizante)
Camomilas (alemã e romana)
Cedro Atlas
Cenoura
Lavanda (francesa ou da bulgária)
Manjericão qt. linalol
Tea tree
Óleos vegetais indicados:
Andiroba ou pracaxi.
Formas de uso:
- Dilua 35 gotas de OE (no total) em 60ml de óleo vegetal e aplique no local;
- Dilua 35 gotas de OE (no total) em 60ml de gel de Aloe vera;
- Pingue 3 gotas de OE para 1 colher de sopa de argila, adicione água ou água floral
até formar uma pasta consistente. Use quantas colheres de sopa de argila forem
necessárias para formar uma pasta que cubra toda a área a receber a compressa.

Foto: pixabay

Foto: pixabay

VERRUGAS
As verrugas são pequenos tumores da pele, geralmente inofensivos, causadas pelo vírus
HPV.
Óleos essenciais indicados:
Cravo botão
Canela casca
Orégano
Ravensara
Tomilho qt. timol
Forma de uso:
Umedeça um cotonete no óleo essencial e aplique diretamente na verruga diariamente,
durante um período de 5 a 15 dias.
Após aplicar o OE, cubra a verruga com esparadrapo micropore.
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PELE
REJUVENESCIMENTO
Óleos essenciais indicados:
Café (torrado e verde)
Copaíba bálsamo
Cipreste
Gerânio (Bourbon ou Egito)
Jasmim absoluto
Mirra
Olíbano
Patchouli dark
Rosa damascena absoluto
Ylang ylang
Óleos vegetais indicados:
Amêndoa doce, chia, damasco, jojoba, linhaça dourada, macadâmia, maracujá, rosa
mosqueta. Escolha o óleo de sua preferência.
Formas de uso:
Escolha 4 óleos essenciais entre os citados acima, dilua 5 gotas de cada um dos 4 OE
em 60ml de óleo vegetal. Coloque a mistura em uma embalagem conta gotas e todos os
dias antesde dormir aplique 2 gotas do serum em todo o rosto, massageando as linhas
de expressão, manchas e rugas.

Foto: freepik

Foto: freepik

RUGAS
São linhas e depressões que se formam na pele com o envelhecimento. São dobras que
ocorrem na pele ao longo dos anos pela força da musculatura e movimentos, tanto dos
membros, como de todos os músculos chamados de expressão facial.
Óleos essenciais indicados:
Alecrim verbenona
Cipreste
Copaíba bálsamo
Gerânio (Bourbon ou Egito)
Jasmim absoluto
Mirra
Palmarosa
Patchouli dark
Rosa damascena absoluto
Forma de uso:
Escolha 4 óleos essenciais entre os citados acima, dilua 5 gotas de cada em 60ml
de óleo vegetal. Coloque a mistura em uma embalagem conta gotas e todos os dias
antes de dormir aplique 2 gotas do serum em todo o rosto, massageando as linhas de
expressão, manchas e rugas.
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Foto: freepik

DICAS PARA O
SISTEMA RESPIRATÓRIO

15

SISTEMA RESPIRATÓRIO
ALERGIA
Condição em que o sistema imunológico reage anormalmente a uma substância externa.
Óleos essenciais indicados:
Eucalipto globulus
- Estimula a circulação, expectorante e desobstrutor das vias respiratórias;
Hortelã pimenta
- Desbloqueia os sinus, alivia a irritação da garganta, resfriados, tosse, sinusite, asma e
bronquite. Age como expectorante e anti-inflamatório.
Em 2010, um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology, atestou seu efeito
antiespamódico, o que demonstra seu potencial terapêutico no controle da tosse.
- Outro estudo publicado no European Journal of Medical Research, sugere ação antiinflamatória e a promissora redução dos sintomas crônicos da rinite, asma e bronquite;
Lavanda (francesa ou da Bulgária) e camomilas (alemã ou romana)
- Anti-histamínicos, antissépticos, anti-inflamatórios e cicatrizantes;
Limão siciliano
- Estimula o sistema linfático, antimicrobiano e imunomodulador;
Manjericão exótico (qt. methilchavicol)
- Reduz a inflamação, estimula as glândulas supra renais e a circulação sanguínea;
- Auxilia o detox antimicrobiano;
Tea tree:
- Antisséptico, anti-inflamatório, cicatrizante e imunomodulador;
Formas de uso:
Vaporização, inalação e massagem.

Foto: freepik

Foto: freepik

ASMA
É uma doença inflamatória crônica das vias aéreas.
Óleos essenciais indicados:
Breu branco
Espruce negro
Cajeput
Cipreste
Pinho da Sibéria
Ravensara
Tea tree
Sinergia Respiratória
Forma de uso:
Inalação e vaporização.
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SISTEMA RESPIRATÓRIO
BRONQUITE ADULTA
A bronquite é a inflamação dos brônquios, tubos que levam o oxigênio até os pulmões.
Óleos essenciais indicados:
Cajeput
Cipreste
Espruce negro
Eucalipto (globulus, radiata ou staigeriana)
Hortelã pimenta
Tomilho (qt. linalol e timol)
Orégano
Pinheiro silvestre
Pinho da Sibéria
Tea tree
Formas de uso:
Vaporização, inalação e compressa peitoral.

Foto: freepik

RESFRIADO
Resfriado é uma infecção viral que acomete as vias respiratórias superiores.
Existem mais de 200 tipos de vírus causadores de resfriado.
Os mais comuns pertencem à família do rinovírus, que são altamente contagiosos.
Óleos essenciais indicados para descongestionar:
Breu branco, cajeput, cipreste, copaíba destilada, eucalipto (globulus, radiata, ou
staigeriana), hortelã verde, orégano, pinho da Sibéria, tea tree, tomilho (qt. linalol e
timol), sinergia Sinus Flor e sinergia Respiratória
Formas de uso:
Vaporização, inalação e compressa peitoral.
Óleos essenciais indicados para aumentar a imunidade:
Breu branco, copaíba destilada, hortelã verde, lavanda (francesa ou da Bulgária), limão
siciliano, olíbano, pimenta preta, tea tree e Sinergia da Defesa.
Formas de uso:
Fricção plantar e aromatização ambiental.
Óleos essenciais indicados para desconfortos:
Cajeput, cipreste, eucalipto (globulus, radiata, ou staigeriana), orégano, pinho da Sibéria,
tea tree, tomilho (qt. linalol e timol), sinergia Sinus Flor e sinergia Respiratória.
Formas de uso:
Colar aromático, escalda pés, vaporização, aromatização ambiental, fricção plantar e
massagem.
Óleos essenciais indicados para resfriado com febre:
Eucalipto globulus, gengibre e tea tree.
Forma de uso:
Fricção febrífuga com OE de Eucalipto globulos ou tea tree e compressa fria nas panturrilhas.
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Foto: freepik

SISTEMA RESPIRATÓRIO
SINUSITE
Sinusite é uma inflamação das mucosas dos seios da face (seios paranasais). Os seios da
face são cavidades que estão localizadas por trás da testa, das bochechas, dos olhos e
do osso nasal.
A sinusite pode ocorrer devido à infecção bacteriana, fúngica, viral, resultado de gripes
e resfriados, alergia respiratória, desvio de septo nasal etc.
Óleos essenciais indicados:
Cipreste
Eucalipto globulus (adultos)
Eucalipto radiata (crianças)
Espruce negro
Hortelã pimenta (limpa os ductos respiratórios do muco e do pólen)
Pinheiro silvestre
Pinho da sibéria
Ravensara (crianças)
Ravintsara (adultos)
Tea tree
Sinergia Sinus Flor
Formas de uso:
Aromatização ambiental, vaporização, inalação e massagem.

Foto: freepik

TOSSE SECA
Um estudo publicado em 2014 pelo Imperial College de Londres, afirma que a
teobromina tem efeito antitussígeno superior à codeína, suprimindo a atividade do
nervo vago.
Demonstrou-se que a teobromina, uma metilxantina derivada do cacau, inibe
eficazmente a tosse induzida por ácido cítrico em cobaias in vivo.
Em um estudo randomizado com teobromina, duplo-cego, controlado por placebo no
homem, suprimiu a tosse induzida por capsaicina, sem efeitos adversos.
Uma droga, chamada de BC1036, está sendo desenvolvida pela empresa privada do
Reino Unido. Preconiza-se neste país, nos postos de saúde pública o incentivo do uso
de teobromina para tratar a tosse persistente.
A teobromina é útil no tratamento de asma, uma vez que relaxa os músculos lisos,
incluindo os encontrados nos brônquios.
A teobromina é o composto majoritário do cacau absoluto.
Óleos essenciais indicados:
Anis estrelado
Breu branco
# Cacau absoluto
Cravo botão
Hortelã pimenta
Manjericão exótico qt. methilchavicol
Sálvia sclarea (Áustria ou França)
Tomilho qt. timol
Formas de uso:
Aromatização ambiental, vaporização, inalação e massagem.
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SISTEMA RESPIRATÓRIO
TOSSE COM CATARRO
A tosse é um reflexo de proteção do aparelho respiratório, como consequência de um
processo irritativo.
Óleos essenciais expectorantes:
Cardamomo, espruce negro, eucaliptos (globulos, radiata ou staigeriana), lavandin,
pinheiro silvestre, pinho da Sibéria, ravensara, ravintsara e tea tree.
Óleos essenciais mucolíticos:
Anis estrelado, eucaliptos (globulos, radiata ou staigeriana), hortelã pimenta e h. verde.
Óleos essenciais antiespasmódico:
Anis estrelado, cipreste, hortelã pimenta e manjerona.
Formas de uso:
Aromatização ambiental, vaporização, inalação e massagem.
Foto: freepik

Foto: freepik
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Foto: freepik

DICAS PARA O USO
EM BEBÊS E CRIANÇAS
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BEBÊS E CRIANÇAS
BRONQUITE

CÓLICAS OU PRISÃO DE VENTRE
Misture 1 gota de OE de laranja doce + 1 gota de funcho doce em uma colher de óleo
vegetal de semente de uva orgânico.
Misture bem e massageie em sentido horário a barriga do bebê ou da criança.

Bronquite é a inflamação dos brônquios, as vias aéreas de grande e médio calibre nos
pulmões.
Óleos essenciais indicados:
Cajeput
Copaíba destilada
Eucalipto radiata ou staigeriana
Ho wood
Lavandin
Pinho da Sibéria
Tea tree
Sinergia Respiratória
Óleos vegetais indicados:
OV de semente de uva orgânico
Formas de uso:
Aromatização ambiental, fricção plantar e massagem corporal.

Foto: pixabay

Foto: freepik

DISPOSIÇÃO E VITALIDADE
Para criança que já cresceu e anda sonolenta, que gosta de ficar na cama até mais tarde
e não quer levantar para ir à escola.
Adicione duas gotas de óleo essencial de hortelã Pimenta no aromatizador de ambiente
e posicione o aparelho no quarto, esse aroma irá animar a criança e estimular seu estado de alerta, deixando-a mais disposta durante o dia.
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BEBÊS E CRIANÇAS
RESISTÊNCIA PARA COMER
O aroma dos óleos essenciais auxiliam em casos de melancolia, inquietude e
nervosismo.
Relaxam e acalmam a agitação infantil, trazendo alegria e harmonia ao ambiente, o que
possibilita o resgate do apetite infantil.
Indicado pra crianças acima de 3 anos de idade.
Óleos essenciais indicados:
Alecrim qt. cineol
Mandarina, mandarina verde ou vermelha
Tangerina
Formas de uso:
Adicione 3 gotas de cada OE na água (10ml) do difusor ambiental 20 minutos antes de
cada refeição.
Foto: freepik

Foto: pixabay

SONO
Óleos essenciais indicados:
Laranja doce
Lavanda (francesa ou da Bulgária)
Formas de uso:
Para proporcionar um sono tranquilo para crianças, realize a aromatização ambiental dicionando 5 gotas de lavanda (francesa ou da Bulgária) ou laranja doce no difusor
elétrico.
Em caso de necessidade intensifique o efeito diluindo uma gota do OE de lavanda
(francesa ou da Bulgária) em uma colher de café de OV de semente de uva e utilize a
mistura para massagear a planta dos pés do bebê.
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DICAS PARA O USO
NO DIA A DIA
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DIA A DIA

AFTA
Pequena lesão superficial no interior da boca ou na base das gengiva

ACORDAR
Óleos essenciais indicados:
Alecrim qt. cineol
Breu branco
Eucalipto globulus
Gerânio (Bourbon ou Egito)
Hortelã pimenta
Limão siciliano
Louro
Tangerina
Sálvia sclarea (Áustria ou França)

Óleos essenciais indicados:
Louro
Tea tree
Seiva resinosa
Sangue de dragão
Formas de uso:
Pingue 2 gotas de óleo essencial ou da seiva resinosa em um pedaço de algodão e
aplique no local da afta.
Foto: freepik

Formas de uso:
Fricção plantar, colar aromático, inalação.

Foto: freepik

BROMIDOSE
A bromidrose é uma condição que causa mau cheiro no corpo, geralmente nas axilas,
conhecido popularmente como cê-cê, na planta dos pés, como chulé, ou na virilha. O
mau cheiro surge devido à produção de suor por glândulas apócrinas, muito concentradas nestas regiões, que favorece a multiplicação bactériana e causa odor desagradável.
Óleos essenciais indicados:
Lavandin
Tea tree
Formas de uso:
Pingue 1 gota de OE diretamente nos calçados. Para axilas e virilhas, pingue 3 gotas de
OE em uma colher de sopa de OV de sua preferência e aplica sobre a área desejada.
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DIA A DIA
HÁLITO E GENGIVA
Óleos essenciais indicados para retração gengival:
Cravo botão
Copaíba bálsamo
Hortelã verde
Turmérico
Óleos essenciais indicados para mau hálito:
Cardamomo
Cipreste
Limão siciliano
Mentas (h. limão, h. pimenta, h. verde, m. brasileira)
Sinergia Detox
Formas de uso:
Bochecho.

Foto: freepik

MALES ÍNTIMOS DA MULHER

Foto: freepik

Os males íntimos da mulher vão desde cólicas durante o período menstrual, retenção de
líquidos no período pré-menstrual, TPM, enxaqueca, dor lombar... Tudo o que relacionase com as mudanças bruscas de taxas hormonais vividas pela mulher durante o mês.
Óleos essenciais indicados:
Anis estrelado
Canela casca
Gerânio (Bourbon ou Egito)
Camomila romana
Cipreste
Coentro
Manjericão exótico qt. methilchavicol
Manjerona
Sálvia sclarea (Áustria ou França)
Formas de uso:
Fricção plantar, compressa, escalda pés, massagem, colar aromático, perfume e inalação.
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DIA A DIA

PEQUENAS QUEIMADURAS
Óleo essencial indicado:
Lavanda (francesa ou da Bulgária)

PRESSÃO ALTA

Formas de uso:
Uso tópico.

Óleos essenciais indicados:
Cipreste
Lemongrass
Olíbano
Verbena Índia
Ylang ylang
Forma de uso:
Fricção na planta dos pés e inalação.

Foto: freepik

Foto: pixabay

PEQUENOS CORTES
Óleos essenciais indicados:
Camomila alemã (azul)
Copaíba bálsamo
Lavanda (francesa ou da Bulgária)
Sândalo amyris
Tea tree
Seiva resinosa
Sangue de dragão
Formas de uso:
Uso tópico ou diluíndo 3 gotas de OE em 1 colher de sopa de soro fisiológico e
aplicando a mistura no local.
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DIA A DIA
RELAXAMENTO NOTURNO
Óleos essenciais indicados:
Camomila romana
Gerânio (Bourboun, Egito ou Roseum)
Laranja doce
Lavanda (francesa ou da Bulgária)
Lima (mexicana ou Tahiti)
Lemongrass
Manjerona
Sálvia sclarea
Formas de uso:
Aromatização ambiental com difusor elétrico, difusor de varetas ou spray, fricção
plantar, massagem e travesseiros e lençois.

Foto: pixabay

Foto: pixabay

USOS NO TRABALHO
Óleos essenciais indicados:
Alecrim qt. cineol
Breu branco
Eucalipto globulus
Hortelã pimenta
Hortelã verde
Lima Tahiti
Limão siciliano
Mandarina
May chang
Pimenta preta
Tomilho qt. linalol
Yuzu
Formas de uso:
Aromatização ambiental com difusor elétrico, difusor de varetas ou spray e colar
aromático.
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AVISO LEGAL
As informações contidas nesse impresso são respaldadas por pesquisa bibliográfica e publicações
científicas acerca dos efeitos dos óleos essenciais e vegetais no organismo.
Não devem substituir a avaliação médica e não tem a finalidade de recomendar tratamento.
Procure orientação médica para sintomas de doenças.
Em caso de reação adversa pare de usar o produto imediatamente e procure orientação médica.
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