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O QUE SÃO OS ÓLEOS VEGETAIS E 
MACERADOS OLEOSOS?

Há séculos que os óleos vegetais são usados para fins 

terapêuticos e ainda na cosmética, para o cuidado 

natural da pele e do cabelo. Os seus ácidos gordos 

(ómega 3, 5, 6, 7, 9) são essenciais para manter a 

elasticidade e a juventude da pele. Os óleos vegetais 

são agentes hidratantes e nutritivos, que se destinam 

especificamente ao cuidado da pele seca, sensível e 

danificada (por exposição ao sol).

Os óleos vegetais biológicos da Physalis, são obti-

dos pela primeira pressão a frio de sementes e no-

zes. Este processo de extração é o único que permite 

preservar os valiosos ácidos gordos, as vitaminas e os 

antioxidantes que estes frutos contêm.

Este sortido contém ainda macerados oleosos vege-

tais. O macerado oleoso é obtido por um processo 

de infusão do material vegetal fresco ou seco por 

algumas semanas num óleo transportador. Os com-

ponentes ativos são assim absorvidos pelo óleo 

transportador, que é finalmente filtrado. Physalis usa 

sempre óleo de girassol ou azeite como um óleo de 

maceração. 

Os óleos devem ser armazenados sempre ao abri-
go do calor!

Os óleos vegetais da Physalis:

✓ 100% puros, naturais e de origem biológica certificada.

✓ O extrato de alecrim o a vitamina E, de origem natural 

são as únicas substâncias que foram adicionadas aos óleos, 

para evitar o processo natural de oxidação dos mesmos.

✓ Para otimizar a conservação estes produtos são ainda 

armazenados em frasco de vidro Miron uma estrutura  

100% reciclável de vidro cor violeta que impede a  

entrada de raios solares.
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UTILIZAÇÃO & INDICAÇÕES

Os óleos vegetais são as bases ideais para a dilui-

ção dos óleos essenciais.

Os óleos essenciais são os compostos aromáti-

cos voláteis obtidos das folhas, flores, frutos e 

sementes das plantas… Dotados de um enorme 

poder terapêutico, os óleos essenciais são subs-

tâncias que têm inúmeras aplicações em cuida-

dos cosméticos e terapêuticos. 

Em função do óleo e da utilização, aconse-
lham-se as seguintes diluições:

✓ Massagem corporal: 2,5-5% de óleo essencial 

no óleo de base, ou 5 a 10 gotas de óleo es-

sencial para 10 ml de óleo vegetal de base

✓ Óleo de cuidado: 1% de óleo essencial ou 2 

gotas para 10 ml de óleo vegetal

✓ Banho aromático: 3 a 5% de óleo essencial, 

ou 6 a 10 gotas para 10 ml de óleo vegetal

✓ Uso local: concentrações elevadas de óleos 

essenciais (> 20%) poderão ser utilizadas 

em alguns casos, como por exemplo sobre os 

músculos e as articulações doloridas, na elimi-

nação de parasitas…

Poderá encontrar algumas sugestões de utiliza-

ção no final desta brochura.

ÓLEOS VEGETAIS / MACERADOS OLEOSOS / MANTEIGA — 50 & 100 & 250 ml
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ABACATE
Persea gratissima

✓ Nutritivo – protetor – 
 elevado poder hidratante

✓ Pele seca, sensível e delicada

Óleo vegetal

Physalis óleo de abacate bio é um óleo muito rico, de típica cor 
verde, extraído dos frutos inteiros da árvore de abacateiro. 

Este óleo que estende e penetra facilmente possui uma elevada con-
centração de ácido palmitoléico, uma substância rara e preciosa para 
os cuidados da pele. Devido às suas extraordinárias propriedades 
nutritivas e hidratantes, é ideal para as peles secas e sensíveis (irri-
tadas) e maduras. O óleo de abacate constitui ainda uma excelente 
máscara capilar restauradora para cabelos quebradiços.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo, cabelo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Phy-
salis. Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
50-74% ácido oléico (ω9), 6-20% ácido linoléico (ω6), max. 3% 
ácido γ-linolénico (ω6), 1-12% ácido palmitoleico (ω7); ácidos 
gordos saturados — 5-25%.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de abacate

Banho relaxante
Alfazema verdadeira OE 5 gts
Manjerona OE 5 gts

Pele seca
Cedro OE 3 gts
Alfazema verdadeira OE 3 gts
Patchouli OE 1 gt
Aplicar sobre a pele húmida.

Bio

ALOÉ VERA
Aloe vera

✓ Hidratante – reparador
✓ Pele irritada ou danificada

Macerado oleoso

Physalis óleo de aloé vera bio é um macerado oleoso de textura 
ligeira, e de cor clara, que é obtido por maceração da polpa das folhas 
de aloé vera.

O óleo de aloé vera possui excecionais propriedades hidratantes, cal-
mantes e restauradoras graças aos seus polissacarídeos. Além disso, 
por estimular a regeneração cutânea, o óleo de aloé vera é um óleo 
de cuidado adequado ao uso diário.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Característica: contém aloverose (polissacarídeo).

Sugestão - Em 10 ml de óleo de Aloé vera

Óleo facial regenerativo
Árvore-do-chá OE 2 gts
Alfazema verdadeira OE 1 gt

Bio
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AMÊNDOAS DOCES
Prunus amygdalus dulcis

✓ Hidratante – nutritivo
✓ Pele seca e sensível

Óleo vegetal

Physalis óleo de amêndoas doces bio é um dos óleos de cuidados 
da pele mais conhecidos, é um óleo ligeiro, amarelo claro, que é 
extraído dos frutos da amendoeira.

O óleo de amêndoas doces suaviza e amacia todos os tipos de peles. 
É frequentemente utilizado como óleo de cuidado para bebés e como 
óleo de massagem. Reequilibra a taxa de hidratação e acalma as 
irritações cutâneas. Suaviza e amacia a pele.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
62-86% ácido oléico (ω9), 20-30% ácido linoléico (ω6), < 0,8% 
ácido palmitoleico (ω7); ácidos gordos saturados — 7-12%.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de amêndoas doces

Massagem relaxante
Alfazema verdadeira OE 6 gts
Lemon grass OE 2 gts
Petitgrain OE 2 gts

Massagem para bebés
Tangerina OE 2 gts
Alfazema verdadeira OE 1 gt

Bio

ARGÃO
Argania spinosa

✓	Anti envelhecimento
✓	Pele irritada e madura –  

cabelos e unhas

Óleo vegetal

Physalis óleo de argão bio é um óleo leve, de cor alaranjada que 
provém das nozes da árvore de argânia, uma árvore que cresce no 
sudoeste de Marrocos e em parte da Argélia.

Este raro e precioso óleo é reconhecido pela sua ação anti enve-
lhecimento, graças às suas excecionais propriedades hidratantes e 
suavizantes. Previne e atenua as rugas, as manchas de pigmentação 
e as estrias. Além disso, o óleo de argão protege a pele contra as in-
fluências externas. É indicado como óleo de tratamento para o cabelo 
e as unhas, confere força e brilho.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo, cabelo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Phy-
salis. Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
43-50% ácido oléico (ω9), 29-37% ácido linoléico (ω6), max. 2% 
ácido α-linolénico (ω3); ácidos gordos saturados — 15-20%.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de argão

Cuidado das unhas
Ylang ylang OE 3 gts
Limão OE 5 gts
Cedro OE 2 gts

Cuidado capilar
Ylang ylang OE 3 gts
Cedro OE 3 gts
Salva esclarea OE 3 gts
Deixar repousar, massajar 
alguns minutos e lavar o cabelo.

Sérum  
anti-envelhecimento
Helicriso OE 1 gt
Gerânio OE 1 gt
Palmarosa OE 1 gt

Bio
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ARNICA
Arnica montana

✓ Protetor – cuidado
✓ Músculos, articulações  

sobrecarregados - contusões

Macerado oleoso

Physalis óleo de arnica bio é um macerado oleoso muito versátil, 
baseado nas flores amarelas douradas da arnica.

O óleo de arnica é perfeito para massagens, preventivamente e após 
o desporto ou as atividades diárias mais intensivas. Uma massagem 
com óleo de arnica relaxa e alivia os músculos e as articulações mais 
solicitadas. O óleo de arnica pode ser também aplicado na pele dani-
ficada por golpes (em combinação com óleo de calêndula).

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis.

Característica: contém flavonóides e lactonas sesquiterpénicas.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de arnica

Óleo para caibras musculares
Gautéria OE 2 gts
Alecrim ct. cânforar OE 2 gts

Hematomas e contusões
Cipreste OE 2 gts
Helicriso OE 1 gt

Bio Uso externo

BAOBÁ
Adansonia digitata

✓ Hidratante – suavizante
✓ Pele seca e madura

Óleo vegetal

Physalis óleo de baobá bio é um óleo muito estável, amarelo dou-
rado, rico em ácidos saturados. Provém das sementes contidas no 
fruto da árvore de baobá, que cresce nas savanas africanas e em 
Madagáscar. 

Este óleo hidratante e suavizante é particularmente adequado para 
cuidar da pele seca e envelhecida. O óleo penetra rapidamente na 
pele e deixa uma sensação de pele sedosa, macia como veludo.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
30-42% ácido oléico (ω9), 12-35% ácido linoléico (ω6), < 2% áci-
do α-linolénico (ω6); ácidos gordos saturados — 18-46%.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de baobá africano

Óleo hidratante corporal
Gerânio OE 4 gts
Alfazema verdadeira OE 3 gts
Ylang ylang OE 3 gts

Óleo anti estrias (gravidez)
Alfazema verdadeira OE 2 gts
Niaouli OE 2 gts
Helicriso OE 2 gts
Ylang ylang OE 2 gts

Bio Uso externo
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BORRAGEM
Borago officinalis

✓ Anti envelhecimento
✓	Pele madura, seca  

e desvitalizada

Óleo vegetal

Physalis óleo de borragem bio é um óleo fluído, amarelo claro, 
extraído das sementes das bonitas flores azuis da borragem. É extre-
mamente rico em ácido gama-linolénico (ω6). 

É especialmente adequado para as peles maduras, secas e desvita-
lizadas. O óleo de borragem atua como como um poderoso soro anti 
envelhecimento, que regenera nutre e protege a pele, limitando a 
formação de rugas. Devolve assim à pele a sua natural flexibilidade 
e elasticidade.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
14-20% ácido oléico (ω9), 35-41% ácido linoléico (ω6), 20% 
ácido γ-linolénico (ω6), 0,6% ácido palmitoleico (ω7); ácidos 
gordos saturados — 9-17%.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de borragem

Massagem facial
Gerânio OE 1 gt
Helicriso OE 1 gt

Óleo regenerador facial
Gerânio OE 1 gt
Alfazema verdadeira OE 1 gt

Bio

CALÊNDULA
Calendula officinalis

✓ Protetor – cuidado
✓ Pele vermelha e sensível

Macerado oleoso

Physalis óleo de calêndula bio é um macerado oleoso muito suave, 
à base de flores de calêndula, amarelo-alaranjado.

O óleo de calêndula pode ser usado em qualquer idade, nas peles 
mais sensíveis e ásperas, pois exerce um efeito calmante. Este mace-
rado oleoso também é recomendado para estimular a reparação da 
pele em caso de irritação.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Característica: contém flavonóides e carotenoides.

Sugestão - Em 10 ml de Óleo de calêndula

Óleo nutritivo
Camomila OE 2 gts
Alfazema verdadeira OE 2 gts

Bio
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CÂNHAMO
Cannabis sativa

✓	Regenerador – protetor
✓	Pele áspera, irritada,  

ou oleosa

Óleo vegetal

Physalis óleo de cânhamo bio é um óleo seco, de cor verde azei-
tona, extraído de sementes de cânhamo e excecionalmente rico em 
ácidos gordos essenciais, especialmente em ácido linolénico e ácido 
alfa-linolênico (ω6 e ω3) na proporção ideal de 3 para 1.

Regenerador e reconstrutor, este óleo é particularmente adequado 
para o cuidado da pele áspera, irritada ou a descamar, bem como a 
pele oleosa. O óleo de cânhamo é um ingrediente de base ideal em 
produtos de cuidados da pele e para o rosto, porque penetra rapida-
mente e exerce uma ação protetora.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
6-20% ácido oléico (ω9), 46-65% ácido linoléico (ω6), 14-28% 
ácido α-linolénico (ω3), max. 5% ácido γ-linolénico; ácidos gor-
dos saturados — 5-12%.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de cânhamo

Massagem desintoxicante / drenante
Limão OE 3 gts
Toranja OE 3 gts
Cedro OE 2 gts
Gengibre OE 2 gts

Massagem sensual
Ylang ylang OE 2 gts
Laranja OE 4 gts
Pimenta-negra OE 2 gts
Patchouli OE 2 gts

Bio

CENOURA
Daucus carota

✓	Nutritivo – protetor
✓	Pele seca, rubor

Macerado oleoso

Physalis óleo de cenoura bio é um macerado oleoso, que deve a 
sua cor alaranjada à presença do betacaroteno proveniente das ce-
nouras.

O óleo de cenoura é um verdadeiro óleo de beleza que prepara a pele 
para o sol, ajuda a recuperar a pele após a exposição e que além dis-
so prolonga o bronzeado. No inverno, confere à pele uma agradável 
aparência brilhante e saudável. 

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Característica: contém betacaroteno.

Sugestões - Em 10 ml de óleo de cenoura

Óleo de verão
Palmarosa OE 1 gt
Cedro OE 1 gt

Óleo de inverno
Cedro OE 2 gts
Niaouli OE 2 gts
Patchouli OE 1 gt

Bio



16 17

COCO
Cocos nucifera

✓ Hidratante – purificante
✓ Pele sensível, irritada  

e impura

Óleo vegetal

Physalis óleo de coco bio é um óleo transparente, com o agradável 
aroma de coco, obtido por prensagem da polpa branca (copra) deste 
fruto. Solidifica à temperatura ambiente e torna-se líquido à tempera-
tura do corpo (ou >25°C). Devido às suas propriedades suavizantes e 
hidratantes, o óleo de coco pode ser utilizado na face o no corpo. Apre-
senta uma elevada concentração de ácido láurico que exerce uma ação 
de purificação. Devido à sua temperatura de fusão elevada, o óleo de 
coco é apropriado para a aplicação sobre as peles irritadas e com ver-
melhidões (por ex. devido ao sol), refresca e acalma. É utilizado tanto 
na pele, como no cabelo, pelos seus efeitos nutritivos e protetores. 

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuidado 
para o corpo, cabelo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Aquecer o óleo na palma da mão, ou em banho-maria, antes de o 
aplicar. Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 5% 
ácido oléico (ω9); ácidos gordos saturados — 4-12% ácido caprilico, 
5-8% ácido caprico, 45-53 % ácido laurico, 16-21% ácido miristico.

Sugestão - Em 3 colheres de sopa de óleo de coco

Esfoliante de coco e tangerina
Açúcar branco e fino 70 g
Óleo de amêndoas 1 colher de sopa
Tangerina verde OE 5 gts
Opcionalmente: raspas de limão verde

Bio

COMINHO NEGRO
Nigella sativa

✓ Regulador – reparador
✓ Pele sensível e  

facilmente irritada

Óleo vegetal

Physalis óleo de cominho negro bio, de cor ocre escuro, é extraído 
das pequenas sementes de cominho negro do Egito.

O óleo de cominho negro tem um odor pronunciado e característico 
e exerce uma ação reguladora e reparadora, o que torna o óleo ideal 
para o cuidado da pele sensível, facilmente irritada ou agredida.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
18-30% ácido oléico (ω9), 50-65% ácido linoléico (ω6); ácidos 
gordos saturados — 10-16%.

Sugestões - Em 10 ml de Óleo de cominho negro

Queimaduras solares e outras, des-
de que ligeiras
Alfazema verdadeira OE 6 gts
Alfazema-brava OE 4 gts

Pele gretada ou com fissuras
Alfazema verdadeira OE 3 gts
Árvore-do-chá OE 3 gts
Camomila OE 2 gts
Ravensara OE 2 gts

Bio
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HIPERICÃO
Hypericum perforatum

✓ Reparador – calmante
✓ Pele denificada e irritada

Macerado oleoso

Physalis óleo de hipericão bio é um macerado oleoso muito sua-
ve, à base das sumidades floridas do hipericão ou erva-de-São-João. 
O óleo de hipericão pode ser usado para restaurar a pele em caso 
de pequenas feridas superficiais, abrasões ou pele irritada após a 
exposição solar. É um remédio tradicional ancestral que suporta a 
circulação sanguínea e alivia a retenção de água.

O óleo de hipericão pode causar reações de fotossensibilização. Não 
exponha a pele tratada à luz intensa, ao sol, ou solário (nas primeiras 
24 horas após a aplicação).

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Característica: contém flavonóides, hiperforina e hipericina.

Sugestão
Óleo de SOS para queimaduras solares

Embeba uma ligadura em óleo de Hipericão e óleo de Calêndula, aplique-a antes 
de dormir sobre a pele danificada pelo sol.

Bio

JOJOBA
Simmondsia chinensis

✓ Hidratante – regulador
✓ Adequado a todo o tipo de peles

Óleo vegetal

Physalis óleo de jojoba bio de é um « óleo » amarelo extraído das 
sementes de jojoba, um arbusto que cresce nas regiões desérticas. É 
na realidade uma cera líquida a temperaturas superiores a 15°C que 
apresenta estabilidade e composição excecionais.

O óleo de jojoba penetra muito bem na pele sem deixar uma película 
gordurosa. É apropriado para todas as idades e todos os tipos de pele: 
seca, oleosa, sensível e até mesmo com acne (porque não obstrui 
os poros). Suaviza a pele e tem uma ação hidratante e reguladora.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
5-15% ácido oléico (ω9), 65-80% ácido gadoléico (ω9), 10-20% 
ácido erúcico (ω9); ácidos gordos saturados — 2-3%.

Sugestões - Em 10 ml de Óleo de jojoba

Massagem para músculos doridos
Gaultéria OE 6 gts
Alecrim OE 4 gts

Massagem para pernas pesadas
Cipreste OE 4 gts
Alfazema-brava OE 2 gts
Alecrim OE 2 gts
Hortelã-brava OE 2 gts

Bio Uso externo
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KARITÉ (SHEA)
Butyrospermum parkii

✓ Regenerador –  
hidratante – protetor

✓ Pele seca, áspera  
e sensível

Manteiga vegetal

Physalis manteiga de karité bio de é um óleo sólido de cor creme, 
rico em ácido oleico e esteárico. O ácido esteárico é responsável pela 
textura espessa e pelo fato de a manteiga derreter apenas quando 
aplicada na pele. É extraída das amêndoas das nozes da árvore de 
manteiga africana ou da árvore de karité. Esta manteiga emoliente 
suporta a capacidade reparadora da pele, proporciona mais elasti-
cidade (muito útil para as mulheres grávidas) e protege contra os 
fatores ambientais extremos. Graças às suas propriedades hidratan-
tes, as áreas ásperas tornam-se macias novamente (também para a 
pele seca do bebé) e, quando usada como máscara capilar, restaura 
o brilho e a elasticidade dos cabelos. A manteiga de karité é de uso 
muito versátil e constitui uma boa base para os cosméticos naturais.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cui-
dado para o corpo, cabelo e rosto. Puro ou com óleos essenciais 
Physalis. Aqueça o produto na palma da sua mão antes de o 
aplicar ou derreta-o em banho-maria.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
42-51% ácido oléico (ω9), 4-10% ácido linoléico (ω6); ácidos gor-
dos saturados — 39-47% ácido esteárico, 3-7% acido palmitico.

Sugestão - Em 1 colher de sopa manteiga de karité

Creme de noite para pele seca
Óleo de macadâmia 30 ml
Alfazema verdadeira OE 2 gts

Bio Uso externo

MACADÂMIA
Macadamia integrifolia

✓ Hidratante – calmante  
e purificante 

✓ Adequado a todo  
o tipo de peles

Óleo vegetal

O Physalis óleo de macadâmia bio é um fluido amarelo pálido 
derivado das nozes de uma árvore tropical que cresce na Austrália, 
América Central e Ocidental 

Este óleo é semelhante ao óleo de amêndoa doce, mas exibe uma 
elevada concentração em ácido palmitoleico. Trata-se de uma subs-
tância rara também presente no sebo natural da pele, na qual exer-
ce um efeito hidratante e calmante. O óleo de macadâmia é muito 
adequado como óleo de massagem, deixando a pele suave, macia 
e radiante.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
52-67% ácido oléico (ω9), 15-24% ácido palmitoleico (ω7); ácidos 
gordos saturados — 7-10% ácido palmitíco, 2-4% ácido esteárico.

Sugestão - Em 30 ml de óleo de macadâmia

Esfoliante
Amêndoas trituradas  50 g
Açúcar de cana 50 g
Mel de acácia 15 g
Physalis Ayurveda sinergia 6 gts

Bio
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RÍCINO
Ricinus communis

✓	Purificante – suavizante –  
hidratante

✓	Pele seca, impura e sensível

Óleo vegetal

Physalis óleo de rícino bio é um óleo amarelo pálido, viscoso, que é 
extraído das sementes de rícino, uma planta arbustiva nativa da África e 
que atualmente cresce em todas as regiões tropicais do globo. É muito 
rico em glicéridos (até 90%), e em especial em ácido Rícinoleico (ω9).

Por causa de sua elevada viscosidade, o óleo de rícino tem efeitos 
calmantes e hidratantes sobre a pele e o cabelo. É, portanto, um ex-
celente agente emoliente que mantém a pele flexível. É igualmente 
apropriado como um ingrediente de base para compor um óleo de 
cuidado corporal (por exemplo 1 parte de óleo de argão para 3 partes 
de óleo de rícino) com propriedades purificantes e desintoxicantes.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuidado 
para o corpo, cabelo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 85-
92% ácido rícinoléico (ω9), 2,5-7% ácido linoléico (ω6), max. 1% 
ácido α-linolénico (ω3), 2,5-6% ácido oléico (ω9); ácidos gordos 
saturados — max. 5%.

Sugestão - Em 10 ml Óleo de rícino

Pele sensível
Lavandin OE 2 gts
Palmarosa OE 1 gt

Bio Uso externo

ROMÃ
Punica granatum

✓	Regenerador – reafirmante
✓	Pele madura e fadigada

Óleo vegetal

Physalis óleo de romã bio é um óleo ocre escuro extraído das se-
mentes da romã. É muito rico em ácido púnico (ω5), um ácido gordo 
insaturado.

Este óleo precioso protege a pele contra os radicais livres e previne o 
envelhecimento. Ajuda a reduzir as linhas finas e as rugas enquanto 
exerce um efeito regenerador e reafirmante. A pele reencontra assim 
a toda a sua frescura, brilho e juventude.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
3-10% ácido oléico (ω9), 3-10% ácido linoléico (ω6), >60% ácido 
punícico (ω5); ácidos gordos saturados — 3-7%.

Sugestões - Em 10 ml de Óleo de romã

Pele fatigada
Laranja OE 1 gt
Helicriso OE 1 gt
Patchouli OE 1 gt

Óleo contorno de olhos
Alfazema verdadeira OE 1 gt
Rosa OE 1 gt
Camomila OE 1 gt

Bio
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ROSA MOSQUETA
Rosa rubiginosa

✓ Reafirmante – regenerador
✓ Pele seca ou danificada

Óleo vegetal

Physalis óleo de rosa mosqueta bio é um óleo fino laranja claro 
extraído dos cinórrodos de rosa que são formados depois que as ro-
sas florescem.

O óleo de rosa mosqueta exerce uma ação revitalizante devido ao 
seu elevado conteúdo de ácidos gordos alfa-linolénico e linoleico não 
saturados. Este óleo leve penetra rapidamente sem deixar um efeito 
oleoso e reaviva o esplendor da pele. Graças às suas propriedades 
hidratantes e o seu efeito estimulante na circulação, o óleo de rosa 
mosqueta estimula o processo natural de reparação da pele e, assim, 
ajuda a atenuar as cicatrizes.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados — 
40-65% ácido linoléico (ω6), 20-40% ácido α-linolénico (ω3), 
12-22% ácido oléico (ω9); ácidos gordos saturados — max. 12%.

Sugestão - Em 10 ml de Óleo de rosa mosqueta

Óleo anti-estrias
Gerânio OE 2 gts
Esteva OE 2 gts

Bio

TAMANU
Calophyllum inophyllum

✓ Regenerador – circulação
✓ Pele danificada

Óleo vegetal

Physalis óleo de tamanu bio é um óleo esverdeado com uma tex-
tura espessa e uma fragrância picante. Este óleo turvo é extraído das 
sementes dos frutos da árvore de Calophyllum, nativa da Ásia. O óleo 
de Tamanu é tradicionalmente usado na Polinésia, onde é chamado 
de "óleo milagroso", para o cuidado da pele, em todas as idades.

O óleo de Tamanu deve ser massajado durante um pouco mais de 
tempo antes de ser absorvido. Regenera e suaviza profundamente em 
caso de vários problemas de pele, como áreas secas, pequenas feri-
das, eczema, queimaduras solares, cicatrizes e estrias. Além disso, su-
porta a circulação sanguínea em caso de pernas pesadas e cansadas.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados —  
30-48% ácido oléico (ω9), 20-40% ácido linoléico (ω6); ácidos gor-
dos saturados — 10-18% acido palmitico, 10-18% acido estearico.

Sugestões - Em 10 ml de Óleo de tamanu

Óleo reparador da pele
Palmarosa OE 2 gts
Helicriso OE 2 gts

Óleo de massagem circulatório para 
pernas cansadas
Cipreste OE 2 gts
Hortelã-brava OE 1 gt
Zimbro OE 1 gt

Bio Uso externo
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TSUBAKI
Camellia japonica

✓ Hidratante – purificante
✓ Pele madura e mais seca

Óleo vegetal

Physalis óleo de tsubaki bio é um óleo leve que penetra facilmente e 
é muito rico em ácido oleico. É extraído das sementes da camélia do Ja-
pão, uma planta com flores vermelhas, também chamada de “Rosa de 
Inverno”. Trata-se do segredo de beleza das japonesas e das gueixas.

Este óleo doce é conhecido pela sua capacidade de penetrar nas ca-
madas mais profundas da pele. O óleo de Tsubaki protege a pele da 
desidratação e proporciona uma aparência suave e saudável. Influen-
cia a produção de colagénio na pele, evitando e retardando o apa-
recimento de linhas finas e rugas devido ao ressecamento da pele.

Modo de utilizar: usar como óleo de massagem ou como cuida-
do para o corpo e rosto. Puro ou com óleos essenciais Physalis. 
Este óleo pode também ser utilizado para fins alimentares.

Composição em ácidos gordos: ácidos gordos insaturados 
— 70-88% ácido oléico (ω9), 2-10% ácido linoléico (ω6); ácidos 
gordos saturados — 5-15% ácido palmitíco, 1-5% ácido esteárico.

Sugestão - Em 10 ml de Óleo de tsubaki

Óleo anti-idade
Alecrim ct. verbenona OE 2 gts
Salva sclarea OE 1 gt
Esteva OE 1 gt

Bio
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ABACATE × × × × × × × × ×

ALOÉ VERA × × × × × × ×

AMÊNDOAS × × × × × × ×

ARGÃO × × × × × × ×

ARNICA × × × ×

BAOBÁ × × × × × × ×

BORRAGEM × × × ×

CALÊNDULA × × × × × ×

CÂNHAMO × × × × × × ×

CENOURA × × × × × × ×

COCO × × × × × × ×

COMINHO NEGRO × × × × ×

HIPERICÃO × × ×

JOJOBA × × × × × × × × ×

KARITÉ × × × × × × × ×

MACADÂMIA × × × × ×

RÍCINO × × × × × × ×

ROMÃ × × × ×

ROSA MOSQUETA × × × × × × × × × ×

TAMANU × × × × × × × × × ×

TSUBAKI × × × ×
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