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O AROMA CERTO PARA O ESTADO DE 
ESPÍRITO CERTO!

A aromaterapia é utilizada pelo homem há mais de 5000 

anos. Tudo começou com a preparação de bálsamos de 

óleos vegetais aos quais se adicionavam plantas aromáti-

cas. Tratavam-se de produtos de luxo reservados apenas à 

elite. Estas pomadas com aromas deliciosos serviam, por 

um lado, para cuidar da pele e, por outro, para perfumar. 

Só posteriormente é que se descobriram as propriedades 

benéficas dos óleos essenciais, provavelmente devido à 

respiração, inalação dos mesmos. Os princípios voláteis 

inalados pelo nariz são de fato detectados por receptores 

capazes de distinguir mais de 10 mil odores diferentes. 

Esses receptores, por sua vez, enviam sinais para as áreas 

do cérebro relacionadas com funções como o prazer, sono, 

estresse, motivação etc.  

AROMATERAPIA PHYSALIS

Physalis selecionou um buquê de aromas para a sua gama 

alargada de aromaterapia com inúmeras virtudes terapêu-

ticas. Seja com as suas sinergias, ou com os seus óleos de 

massagem, os seus roll-on fáceis de transportar ou os seus 

sprays ambientadores: Physalis coloca ao alcance de todos 

os benefícios dos óleos essenciais, em diversas formas, para 

assim simplificar o uso e a aplicação da aromaterapia na sua 

casa, no trabalho e na estrada.

O termo aromaterapia provém do grego aroma que significa odor e 

terapia, sinónimo de tratamento e cura.

A aromaterapia é um método de tratamento alternativo baseado em 

fragrâncias que favorecem a saúde física, psicológica e emocional.

Estas fragrâncias não são perfumes de síntese, mas óleos essenciais 

100% naturais que atuam no nosso organismo por absorção, inalação 

e infiltração cutânea. Os óleos essenciais relaxam, estimulam, desblo-

queiam as vias respiratórias, etc.
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Os produtos da gama de aromaterapia  
Physalis são constituídos por mais de  
70 óleos essenciais e 5 óleos vegetais de 
massagem.

As sinergias aromáticas exclusivas são complexos que 

combinam de forma optimizada o poder de vários óleos 

essenciais. Cada composição foi habilmente desenvolvida 

e exerce uma ação específica. Assim, alguns óleos essen-

ciais são ideais para acalmar o corpo e a mente após um 

dia estressante. A combinação de diferentes óleos com 

esta propriedade calmante aumenta os seus efeitos por 

sinergia.

O QUE SÃO OS ÓLEOS ESSENCIAIS

Os óleos essenciais (ou óleos etéreos) são compostos aro-

máticos voláteis das plantas medicinais, flores, frutos, se-

mentes, ... Algumas plantas utilizam-nos para atrair os in-

setos, outras para repeli-los, e ainda como proteção contra 

doenças. Cada planta tem o seu próprio aroma e, portanto, 

aplicações específicas. A aromaterapia usa estes óleos es-

senciais puros, naturais e poderosos para promover a saúde 

física e mental. O espectro de ação dos óleos essenciais é 

muito amplo, pois exercem efeitos que podem ser relaxan-

tes, estimulantes ou purificadores, por exemplo sobre as 

vias respiratórias…

Os óleos essenciais Physalis são:

✓ 100 % puros, naturais e biológicos
✓ Definidos do ponto de vista botânico e 

bioquímico
✓ Não tratados quimicamente
✓ Não modificados
✓ Não adulterados 
✓ Não diluídos
✓ Não rectificados
✓ Não reconstituídos

PRODUÇÃO DE  
ÓLEOS ESSENCIAIS

Physalis utiliza exclusivamente os seguintes 

métodos tradicionais de produção:

Destilação a vapor lenta e completa 
Destilação a vapor lenta e completa de baixa 

pressão. O vapor passa por um alambique que 

contém as plantas (folhas, flores,...). As células 

das plantas abrem-se e libertam as suas essên-

cias aromáticas que são captadas pelo vapor, 

sofrendo depois uma condensação após o ar-

refecimento do mesmo. Obtêm-se desta forma 

duas fases, uma hidrolisada constituída por 

água e pelos compostos que nela são solúveis, 

e uma outra fase que corresponde ao óleo es-

sencial, constituída por todos os compostos in-

solúveis em água. Estes compostos oleosos são 

mais leves que a água e flutuam à sua superfí-

cie, característica que facilita a recolha após o 

processo físico de decantação. 

Extração por pressão a frio
Extração por pressão a frio no caso dos ci-

trinos, cujas cascas são muito ricas em óleos 

essenciais. Após a pressão, o óleo essencial é 

filtrado.

Aquecimento Água floral

Água

Óleo essencial

Vapor de água

Água fria

saída de água quente

Plantas aromáticas

Vapor de água +
óleos esseciais
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ba, um arbusto que cresce nas regiões desérti-

cas. A sua semelhança orgânica com o sebo faz 

com que seja extremamente bem absorvido 

pela pele. Não deixa um filme oleoso e ajuda a 

manter uma taxa de hidratação estável. A pele 

tratada com óleo de jojoba é mais suave, e 

permanece melhor hidratada e regulada. Além 

disso, graças ao seu elevado teor em antioxi-

dantes e vitamina E, o óleo de jojoba protege a 

pele contra as várias influências externas. 

RÍCINO  
Ricinus communis

O óleo de rícino é um óleo amarelo claro visco-

so extraído das sementes de rícino, uma planta 

nativa de África, também conhecida como a 

“árvore milagrosa”. O óleo de rícino é muito 

rico em glicéridos (até 90%) de ácido ricinolei-

co (ω9). Devido à sua elevada viscosidade, o 

óleo de rícino possui propriedades suavizantes 

e hidratantes. Constitui um lubrificante ideal 

para preservar a flexibilidade da pele. 

ARGÃO
Argania spinosa

O óleo de argão é um óleo raro da noz de argâ-

nia, que cresce principalmente em Marrocos. O 

óleo de argão é um verdadeiro óleo anti-en-

velhecimento com propriedades hidratantes e 

calmantes excepcionais. Graças ao seu elevado 

teor em vitamina E, protege a pele contra os fa-

tores externos prejudiciais e o envelhecimento. 

Suaviza a pele e alivia a irritações e a comichão. 

CHÁ 
Camellia oleifera

O óleo de chá, que é extraído das sementes de 

Camellia oleifera, apresenta um nível excepcio-

nalmente elevado de ácido oleico (ómega 9). 

Este óleo ajuda a manter a pele seca e madu-

ra em ótimo estado de hidratação, resultando 

numa aparência mais saudável, mais suave 

e mais firme. As rugas e os traços de expressão 

são assim tratados num estágio inicial.

O QUE SÃO OS ÓLEOS VEGETAIS?

Os óleos vegetais Physalis são 100% puros, na-

turais e detentores de certificado biológico. Es-

tes óleos são obtidos pela primeira prensagem 

a frio de sementes e nozes. Eles preservaram as-

sim os seus preciosos ácidos gordos, vitaminas 

e antioxidantes. Os óleos vegetais constituem as 

bases ideais para os óleos essenciais. São utili-

zados há séculos para o cuidado da pele e do 

cabelo devido à sua riqueza em ácidos gordos 

essenciais (ómega 3, 5, 6, 7, 9) com proprieda-

des nutritivas e hidratantes.

Os 5 óleos vegetais utilizados  
na gama de aromaterapia Physalis:

SÉSAMO  
Sesamum indicum

O sésamo é uma das mais antigas plantas olea-

ginosas e é nativa do Oriente Médio e da Ásia. 

É um dos melhores óleos para nutrir a pele, 

suavizar e reduzir as rugas. É também um óleo 

ideal para o uso cutâneo devido à sua ação 

purificadora. Além disso, é facilmente absorvi-

do pela pele, permitindo que os seus compo-

nentes ativos penetrem profundamente. 

JOJOBA 
Simmondsia chinensis

O óleo de jojoba é um óleo de estrutura mui-

to ligeira (na verdade, uma cera fina) de cor 

amarela clara, extraído das sementes de jojo-
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PHYSALIS SINERGIAS AROMÁTICAS
As sinergias aromáticas Physalis são compostas por 100% de óleos essenciais. 
Elas contêm uma sinergia de 10 a 30 óleos essenciais!

Uso cutâneo

As sinergias aromáticas são ideais para uso durante 

uma massagem anti-estresse, um banho relaxante ou 

um banho revigorante. Elas penetram facilmente na 

pele, onde exercem a sua ação benéfica. São ideais 

para cuidar, relaxar ou em caso de cãibras musculares.

Massagem corporal: 2,5 a 5% de óleo essencial ou 5 a 10 
gotas por cada 10 ml de óleo vegetal. - Óleo ou creme de cui-
dado facial: 1% de óleo essencial ou 2 gotas por cada 10 ml 
de óleo vegetal ou de creme. - Banho aromático: 3 a 5% de 
óleo essencial ou 6 a 10 gotas por cada 10 ml de óleo vegetal. 
- Champô: 1 a 2% de óleo essencial ou 2 a 4 gotas por 10 ml.

RECOMENDAÇÃO – Utilize sempre óleos vegetais bioló-
gicos prensados   a frio para diluir as suas sinergias. Os 
óleos de argão, jojoba e rícino são os óleos veiculares 
neutros ideais para este fim, sendo que também os en-
contra na linha Physalis. 

RECOMENDAÇÃO – Recomenda-se fazer um teste de aler-
gia antes de usar. Para fazer isso, aplique na dobra interna 
do cotovelo uma gota da sinergia em questão e faça-a 
penetrar bem. Se após 24 horas, não ocorrer vermelhidão 
ou comichão, o teste é negativo e não é alérgico. 

Difusão / inalação

Os óleos essenciais conferem urn aroma agradável 

aos espaços habitacionais e de trabalho. Ideais para 

suavizar e acalmar a garganta e as vias respiratórias 

os óleos essenciais chegam ra pidamente ao nariz e 

facilitam assim a respiraçao. 

Difusão / inalação: 5 a 10 gotas num difusor (ou em água 
quente para inalação) de acordo com as suas preferências 
e o tamanho do espaço. Ideal em caso de queixas corpo-
rais (por exemplo, no trato respiratório) e mentais (insónia, 
ansiedade, …). 

RECOMENDAÇÃO – Utilize um difusor DROP ultrassónico para 
a micro-nebulização das sinergias. Este difusor espalha os 
aromas dos óleos essenciais na atmosfera, sendo que a hu-
medece e a perfuma deliciosamente ao mesmo tempo. Os 
seus efeitos luminosos reforçam o seu efeito no ambiente. 

RECOMENDAÇÃO – Não dispõe de um difusor? Pode sempre 
usufruir dos aromas requintados das sinergias colocando 
algumas gotas num copo pequeno cheio de água sobre 
um radiador no seu espaço de vida, trabalho ou de dormir.

RECOMENDAÇÃO – No carro: coloque algumas gotas num 
lenço de papel absorvente, coloque o lenço nas aberturas 
da ventilação.
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CLEAR MIND 
Concentration

Sinergia de 12 óleos essenciais

Estimule a sua concentração com Phy
salis Clear Mind graças a uma sinergia 
de 13 óleos essenciais. Physalis Clear 
Mind contribui para manter a atenção 
e a vigilância.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% biológi-
cos de pinheiro-silvestre, alecrim cânfora, hor-
telã-pimenta, hortelã-brava, picea negra, abeto 
balsâmico, hortelã citronada, noz-moscada, 
tomilho borneol, petitgrain, gengibre, cravinho.

ALWAYS ZEN 
Harmony

Sinergia de 14 óleos essenciais

Reencontre a serenidade com o Phy
salis Always Zen e sua sinergia de 14 
óleos essenciais. Physalis Always Zen 
promove um estado de calma interior 
e paz de espírito, permitindo esvaziar 
a mente.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bioló-
gicos de alfazema verdadeira, lavandin super, 
tangerina verde, bergamota, murta, manjerona, 
coentro, litsea, laranja, limão, ravintsara, ylang 
ylang, erva-cidreira, verbena. 

AYURVEDA 
Holistic balance

Sinergia de 10 óleos essenciais

Descubra os efeitos benéficos das tradi-
ções indianas com Physalis Ayurveda 
graças a uma sinergia de 10 óleos es-
senciais. Os aromas picantes da Physalis 
Ayurveda promovem o bem-estar.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% biológi-
cos de incenso, cravinho, gengibre, palmarosa, 
alcarávia, pimenta preta, canela, patchouli, car-
damomo, coentro.

GOOD KARMA 
Power of positivity

Sinergia de 10 óleos essenciais

Assuma o controle de seu destino e re-
cupere a sua energia positiva com Phy
salis Good Karma, graças a uma siner-
gia de 10 óleos essenciais. Os aromas 
revigorantes do Physalis Good Karma 
promovem a serenidade, o bem-estar 
e pensamentos positivos.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bioló-
gicos de gerânio, petitgrain, palmarosa, ylang 
ylang, bergamota, litsea, basílico, funcho, cisto 
rosa, camomila.

GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Sinergia de 13 óleos essenciais

Relaxe de dia e a noite graças Physa
lis Good Night e à sua sinergia de 13 
óleos essenciais. Physalis Good Night 
promove o descanso noturno.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bio-
lógicos de laranja, lavandin super, alfazema 
verdadeira, petitgrain, litsea, tangerina verde, 
bergamota, manjerona, murta, gerânio, ylang 
ylang, verbena, erva-cidreira.

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Sinergia de 30 óleos essenciais

Purifique a sua pele e o ambiente com 
Physalis Green Detox graças a uma 
sinergia de 30 óleos essenciais. Phy-
salis Green Detox limpa profundamen-
te os espaços de vida e de trabalho, 
eliminando os maus odores de forma 
natural.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bioló-
gicos de árvore-do-chá, ravintsara, saro, endro, 
hortelã verde, funcho, gerânio, salva espanho-
la, eucalipto globulus, alecrim, niaouli, laranja, 
tangerina verde, toranja, litsea, limão, eucalipto 
citronado, alfazema verdadeira, orégão, pinheiro-
-silvestre, cravinho, hortelã-pimenta, cedro, gen-
gibre, zimbro, tomilho timol, canela, manjerona, 
verbena, noz-moscada.

Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo
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NO STRESS 
Take it easy

Sinergia de 18 óleos essenciais

Previna-se contra o estresse e a tensão 
com Physalis No Stress, graças à sua 
sinergia de 18 óleos essenciais. Physalis 
No Stress estimula a resistência ao es-
tresse e ajuda a descomprimir durante 
períodos de grande tensão.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% biológi-
cos de petitgrain, alfazema verdadeira, lavandin 
super, picea negra, coentro, manjerona, hortelã 
citronada, litsea, tomilho borneol, tangerina 
verde, laranja, ravintsara, ylang ylang, incenso, 
cravinho, verbena, gengibre, neroli.

IMMUNITY 
Strong & healthy

Sinergia de 11 óleos essenciais

Estimule a sua imunidade natural com 
Physalis Immunity graças a uma si-
nergia de 11 óleos essenciais. Physalis 
Immunity é ideal para proteger o corpo 
contra os pequenos males de inverno.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bioló-
gicos de ravintsara, niaouli, pinheiro-silvestre, 
eucalipto radiata, árvore-do-chá, orégão, tomi-
lho linalol, tomilho timol, limão, segurelha-das-
-montanhas, vetiver.

RED ENERGY 
Vitality

Sinergia de 10 óleos essenciais

Recupere a sua energia vital com Phy
salis Red Energy graças a uma siner-
gia de 10 óleos essenciais. Os aromas 
revitalizantes de Physalis Red Energy 
conferem tonicidade e vigor.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% biológi-
cos de hortelã-pimenta, alecrim cânfora, basíli-
co, gengibre, pimenta preta, pinheiro-silvestre, 
segurelha-das-montanhas, cravinho, canela, 
verbena.

RESPIRATION 
Breathe freely

Sinergia de 16 óleos essenciais

Liberte completamente as suas vias 
respiratórias com Physalis Respiration 
graças a uma sinergia de 16 óleos es-
senciais. Physalis Respiration ajuda a 
respirar livremente, proporcionando um 
efeito de conforto imediato.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bioló-
gicos de eucalipto globulus, eucalipto radiata, 
ravintsara, pinheiro-silvestre, niaouli, hortelã-
-brava, hortelã-pimenta, hortelã verde, murta, 
orégão, anis-estrelado, zimbro, alfazema-brava, 
alecrim, tomilho timol, tomilho linalol.

SENSUAL 
Love & pleasure

Sinergia de 12 óleos essenciais

Estimule intensamente os seus senti-
dos com o Physalis Sensual graças a 
uma sinergia de 12 óleos essenciais. Os 
aromas sensuais de Physalis Sensual 
exercem um efeito benéfico sobre a 
sensualidade, o prazer e o desejo.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bioló-
gicos de ylang ylang, petitgrain, pimenta preta, 
salva sclarea, gengibre, cedro, laranja, limão, 
anis-estrelado, patchouli, vetiver, jasmim.

YIN YANG 
Power source

Sinergia de 25 óleos essenciais

Restaure o equilíbrio entre seu Yin 
e seu Yang, com Physalis Yin Yang 
graças a uma sinergia de 25 óleos es-
senciais. Physalis Yin Yang é ideal para 
restaurar o equilíbrio entre essas duas 
forças vitais complementares e restau-
rar a harmonia do seu eu interior.

Uma sinergia de óleos essenciais 100% bio-
lógicos de de petitgrain, hortelã-pimenta, 
alecrim cânfora, basílico, gengibre, pimenta 
preta, pinheiro-silvestre, alfazema verdadeira, 
lavandin super, picea negra, coentro, manje-
rona, cravinho, hortelã citronado, litsea, segu-
relha-das-montanhas, tomilho borneol, tan-
gerina verde, laranja, ravintsara, ylang ylang, 
incenso, canela, neroli, verbena de limão.

Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo Uso externo
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ÓLEOS DE MASSAGEM AROMÁTICOS PHYSALIS 
Physalis óleos de massagem aromáticos combinam as propriedades nutritivas e 
suavizantes dos óleos vegetais com os benefícios dos óleos essenciais. As virtudes 
de um óleo base rico e fácil de aplicar são reforçadas por uma poderosa sinergia 
de óleos essenciais naturais. 

Os óleos de massagem são compostos por uma mistura natural de óleos vegetais. Os óleos de sésamo, jojoba, 

rícino, argão e sementes de chá verde, são óleos vegetais muito nutritivos obtidos por pressão a frio e de 

qualidade biológica. Permitem que as mãos deslizem facilmente sobre a pele durante a massagem e evitem 

qualquer atrito desagradável. Conferem à pele um agradável efeito acetinado, e constituem a base ideal para os  

óleos essenciais, cujos ingredientes ativos penetram assim perfeitamente na pele. Estes óleos são perfeitos para 

uso durante uma massagem agradável. Eles penetram na pele, onde exercem seu efeito benéfico.

Uma massagem aromática

Uma massagem aromática constitui um prazer para o corpo, para a mente e os sentidos. Aqueça o óleo nas 

palmas das mãos e aplique-o durante uma massagem calmante, purificante ou sensual.

100% natural origin of total. 100% of the total ingredients are from organic farming. Cosmos Organic certified 

by Ecocert GREENLIFE according to COSMOS Standard available at http://cosmos.ecocert.com
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ALWAYS ZEN 
Harmony

Óleo de massagem – 14 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Encontre a serenidade com Physalis Always Zen e a sua si-
nergia de 14 óleos essenciais. Uma massagem Always Zen 
permite atingir um estado interior de harmonia e tranqui-
lidade.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de alfazema ver-
dadeira, lavandin super, tangerina verde, bergamota, murta, manjerona, 
coentro, litsea, laranja, limão, ravintsara, ylang ylang, erva-cidreira, ver-
bena. 

Uso externo

AYURVEDA 
Holistic balance

Óleo de massagem – 10 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Descubra os efeitos benéficos das tradições indianas com 
Physalis Ayurveda graças a uma sinergia de 10 óleos es-
senciais. Uma massagem aromática Ayurveda um efeito de 
aquecimento, melhora a circulação e restaura o equilíbrio 
entre os diferentes canais energéticos. 

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de incenso, cra-
vinho, gengibre, palmarosa, alcarávia, pimenta preta, canela, patchouli, 
cardamomo, coentro.

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Óleo de massagem – 30 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Apoie o processo natural de purificação com Physalis Green 
Detox graças a uma sinergia de 30 óleos essenciais. Uma 
massagem Green Detox purifica e restaura profundamente a 
força e a luminosidade da pele.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de árvore-do-chá, 
ravintsara, saro, endro, hortelã verde, funcho, gerânio, salva espanhola, 
eucalipto globulus, alecrim, niaouli, laranja, tangerina verde, toranja, lit-
sea, limão, eucalipto citronado, alfazema verdadeira, orégão, pinheiro-sil-
vestre, cravinho, hortelã-pimenta, cedro, gengibre, zimbro, tomilho timol, 
canela, manjerona, verbena, noz-moscada.

Uso externo

FLEXSAN® 
Muscles & joints

Óleo de massagem – 15 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Cuide dos seus músculos e articulações com Physalis Flex
San® graças a uma sinergia de 15 óleos essenciais. Uma 
massagem FlexSan® relaxa os músculos e as articulações, 
promovendo assim a recuperação.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de gaultéria, hor-
telã-brava, ravintsara, eucalipto citronado, alecrim cânfora, gengibre, alfa-
zema-brava, abeto balsâmico, zimbro, salva sclarea, loureiro, tomilho ct. 
borneol, katafray, cravinho, canela chinesa, extrato de alecrim.

Uso externoUso externo
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NO STRESS 
Take it easy

Óleo de massagem – 18 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Mime-se com um momento de relaxamento absoluto, des-
frute de uma massagem Physalis No Stress contendo 18 
óleos essenciais. Uma massagem No Stress ajuda a descom-
primir durante períodos mais agitados e eliminar a tensão 
acumulada.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de petitgrain, alfa-
zema verdadeira, lavandin super, picea negra, coentro, manjerona, hortelã 
citronada, litsea, tomilho ct. borneol, tangerina verde, laranja, ravintsara, 
ylang ylang, incenso, cravinho, verbena, gengibre, neroli.

RESPIRATION 
Breathe freely

Óleo de massagem – 16 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Liberte completamente as vias aéreas com Physalis Respira
tion graças a uma sinergia de 16 óleos essenciais biológicos 
cuidadosamente selecionados para este fim. Uma massagem 
Respiration (peito / costas) abre as vias aéreas e ajuda a res-
pirar livremente, proporcionando um conforto imediato.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de eucalipto globu-
lus, eucalipto radiata, ravintsara, pinheiro-silvestre, niaouli, hortelã-brava, 
hortelã-pimenta, hortelã verde, murta, orégão, anis-estrelado, zimbro, 
alfazema-brava, alecrim, tomilho timol, tomilho linalol.

SENSUAL 
Love & pleasure

Óleo de massagem  – 12 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Relaxe em profundidade com uma massagem Physalis 
Sensual graças a uma sinergia de 12 óleos essenciais. Uma 
massagem Sensual exerce um efeito de aquecimento e li-
berta aromas afrodisíacos que aumentam a sensualidade do 
contato.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de ylang ylang, 
petitgrain, pimenta preta, salva sclarea, gengibre, cedro, laranja, limão, 
anis-estrelado, patchouli, vetiver, jasmim.

Uso externo

TOTAL RELAX 
Serenity

Óleo de massagem – 13 óleos essenciais
5 óleos vegetais – prensados a frio 

Desfrute de uma massagem relaxante com o Physalis Total 
Relax, graças a uma sinergia de 13 óleos essenciais. Uma 
massagem Total Relax confere calma e serenidade ao corpo e 
à mente, eliminando magicamente as tensões e os bloqueios 
mentais.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de laranja, lavan-
din super, alfazema verdadeira, petitgrain, litsea, tangerina verde, ber-
gamota, manjerona, murta, gerânio, ylang ylang, verbena, erva-cidreira.

Uso externoUso externo Uso externo



2322

PHYSALIS POCKET ROLL-ON
Physalis Pocket Roll-on são compostos por uma sinergia de óleos essenciais e 
óleo de sésamo, que é um óleo vegetal biológico extremamente nutritivo e que 
constitui um suporte ideal para os óleos essenciais.

Os roll-on de bolso vão consigo a todos os lugares, na sua bolsa ou bagagem de mão, eles são muito práticos 

de usar. O sistema roll-on exerce uma massagem sobre a pele que permite distribuir o óleo e faz penetrar os 

princípios ativos de uma forma ideal.
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NO STRESS 
Take it easy

Sinergia de 18 óleos essenciais

Estimula a resistência ao estresse e aju-
da a descomprimir durante períodos de 
grande tensão. 

Utilização: aplicar regularmente nos pulsos, nas têmporas 
e no pescoço. 

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% bio-
lógicos de petitgrain, alfazema verdadeira, lavan-
din super, picea negra, coentro, manjerona, horte-
lã citronada, litsea, tomilho ct. borneol, tangerina 
verde, laranja, ravintsara, ylang ylang, incenso, 
cravinho, verbena, gengibre, neroli.

GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Sinergia de 13 óleos essenciais

Promove o descanso noturno, para que 
possa começar o dia em boa forma e 
cheio de energia.

Utilização: aplicar regularmente nos pulsos, nas têmporas 
e no pescoço. 

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% 
biológicos de laranja, lavandin super, alfazema 
verdadeira, petitgrain, litsea, tangerina verde, 
bergamota, manjerona, murta, gerânio, ylang 
ylang, verbena, erva-cidreira.

INSECT BITE 
Calms & relieves

Sinergia de 13 óleos essenciais

Insect Bite é ideal para aliviar as irrita-
ções e as picadas cutâneas.

Utilização: aplicar regularmente na pele irritada e com 
comichão. 

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% 
biológicos de alfazema-brava, eucalipto citro-
nado, lemongrass, gerânio, alfazema verdadei-
ra, ravintsara, árvore-do-chá, limão, citronela, 
eucalipto globulus, hortelã-pimenta, cravinho, 
esteva.

ERPE STOP 
Lips & contours

Sinergia de 9 óleos essenciais

Erpe Stop é ideal para aliviar as vesículas 
labiais (cieiro).

Utilização: aplicar regularmente as vesículas. 

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% 
biológicos de ravintsara, árvore-do-chá, eucalip-
to globulus, cajeput, eucalipto radiata, niaouli, 
limão, hortelã-pimenta, camomila. 

CLEAR MIND 
Concentration

Sinergia de 12 óleos essenciais

Contribui para manter a atenção e a vigi-
lância sempre que é necessário.

Utilização: aplicar regularmente nos pulsos, nas têmporas 
e no pescoço. 

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% 
biológicos de pinheiro-silvestre, alecrim, hor-
telã-pimenta, hortelã-brava, picea negra, abeto 
balsâmico, hortelã citronada, noz-moscada, to-
milho ct. borneol, petitgrain, gengibre, cravinho.

Uso externo Uso externoUso externo Uso externo Uso externo
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PHYSALIS AROMATIZADORES 
Physalis aromatizadores são aerossóis à base de óleos essenciais. 

Esta gama oferece 3 sprays ambientadores e 2 sprays ativos. Os aromas exercem uma ação purificadora ou 

calmante. Simultaneamente, estes sprays perfumam naturalmente os seus espaços de vida e de trabalho. Os 

sprays ativos tratam e aliviam músculos e articulações. Aplicam-se antes e/ou após o esforço físico ou atividade 

em músculos rígidos e cansados   para relaxar e restaurar a flexibilidade. Como os óleos essenciais melhoram 

a circulação, eles também podem reduzir a sensação de peso e os movimentos involuntários das pernas. Des-

tinam-se tanto à pratica desportiva (recreativa) como às atividades da vida diária.

Sprays ambientadores

Agite bem antes de usar e realize vaporizações curtas. 

Ajuste a quantidade e a frequência de acordo com a 

aplicação desejada e / ou o volume do espaço. 

Sprays ativos

Pulverize a uma distância de 15 cm durante 2 a 3 

segundos e massaje. 

- Sobre os músculos doridos. 
- Sobre as pernas cansadas e fatigadas. 
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GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Spray ambientador relaxante com 13 óleos essenciais

Mantenha um clima relaxante, de dia e de noite, graças a Phy
salis Good Night e à sua sinergia de 13 óleos essenciais bio-
lógicos cuidadosamente selecionados. Ideal para promover o 
sono e começar o seu dia cheio de energia!

Utilização: para uma noite relaxada, pulverize 15 minutos antes de ir dormir nos quatro cantos do seu 
quarto (dependendo da sua preferência e do tamanho do quarto). Também pode ser pulverizado nos 
lençóis, almofadas ou num lenço para ser colocado ao lado do seu rosto. 

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de laranja, lavandin su-
per, alfazema verdadeira, petitgrain, litsea, tangerina verde, bergamota, manje-
rona, murta, gerânio, ylang ylang, verbena, erva-cidreira.

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Spray ambientador desintoxicante com 30 óleos essenciais

Purifique o ar que respira com Physalis Green Detox graças a uma 
sinergia de 30 óleos essenciais biológicos cuidadosamente seleciona-
dos. Ideal para a purificação profunda de espaços habitacionais e de 
trabalho, e para eliminar, de forma natural, os maus odores.

Utilização: para refrescar os espaços do quotidiano (sala de estar, quartos, cozinha, casa de banho, ....),  
o local de trabalho e o habitáculo do automóvel. Pulverize alguns segundos nos quatro cantos do espaço.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de árvore-do-chá, ravintsa-
ra, saro, endro, hortelã verde, funcho, gerânio, salva espanhola, eucalipto globulus, 
alecrim, niaouli, laranja, tangerina verde, toranja, litsea, limão, eucalipto citronado, 
alfazema verdadeira, orégão, pinheiro-silvestre, cravinho, hortelã-pimenta, cedro, 
gengibre, zimbro, tomilho timol, canela, manjerona, verbena de limão, noz-moscada.

RESPIRATION 
Breathe freely

Spray ambientador purificante com 16 óleos essenciais

Liberte as suas vias respiratórias com Physalis Respiration 
graças a uma sinergia de 16 óleos essenciais biológicos cuida-
dosamente selecionados. Ajuda a purificar o ar e a limpar as 
vias aéreas. Para um efeito e sensação de conforto imediatos.

Utilização: para respirar livremente, pulverize alguns segundos nos 4 cantos do espaço. Repita 
2 ou 3 vezes por dia, dependendo do tamanho da sala. Alternativamente, poderá ainda pul-
verizar 1 ou 2 vezes num lenço e inalar os aromas diretamente ou colocá-lo nas proximidades.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de eucalipto globu-
lus, eucalipto radiata, ravintsara, pinheiro-silvestre, niaouli, hortelãbrava, 
hortelã-pimenta, hortelã verde, murta, orégão, anis-estrelado, zimbro, 
alfazema-brava, alecrim, tomilho timol, tomilho linalol.
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FLEXSAN® COLD 
Muscles & circulation

Spray muscular refrescante com 14 óleos essenciais,  
com mentol

Alivie as pernas pesadas e cansadas com Physalis FlexSan® Cold 
graças a uma sinergia de 14 óleos essenciais biológicos cuidadosa-
mente selecionados. Com mentol que refresca instantaneamente e 
óleos essenciais que cuidam e aliviam. Destinado à prática desporti-
va e às atividades da vida diária.

Utilização: pulverize nas pernas pesadas e cansadas a uma distância de 15 cm durante 2 a 3 segundos. 
Em seguida, massaje vigorosamente para penetrar bem.

Com uma sinergia de menthol e óleos essenciais 100% biológicos de cedro, 
hortelã-brava, cipreste, loureiro, segurelha-das-montanhas, eucalipto de li-
mão, zimbro, alecrim, gengibre, erva-doce, sábio, murta, patchouli, helicriso. 

Uso externo
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FLEXSAN® HOT 
Muscles & joints

Spray muscular de aquecimento com 15 óleos essenciais

Cuide dos seus músculos e articulações com Physalis FlexSan® Hot 
graças a uma sinergia de 15 óleos essenciais biológicos cuidadosa-
mente selecionados. FlexSan® Hot é ideal para uma massagem de 
aquecimento para relaxar os músculos tensos e cansados,   após o exer-
cício físico, e antes do mesmo, de forma a promover a flexibilidade 
muscular. Destinado à prática desportiva e às atividades da vida diária.

Utilização: pulverize antes ou depois da atividade física sobre os músculos doloridos, articulações ou pernas 
cansadas a uma distância de 15 cm por 2 a 3 segundos. Em seguida, massaje vigorosamente para penetrar.

Com uma sinergia de óleos essenciais 100% biológicos de gaultéria, hortelãbrava, ravin-
tsara, eucalipto de limão, alecrim canfôra, gengibre, alfazema-brava, bálsamo de abeto, 
zimbro, salva esclarea, loureiro, tomilho ct. borneol, catafray, cravinho, canela chinesa.

Uso externo
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