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O QUE SÃO OS ÓLEOS ESSENCIAIS?

Os óleos essenciais são os compostos aromáticos voláteis das plantas medici-

nais, flores, frutos, grãos,... Estes óleos encontram-se geralmente em células 

próprias, glândulas, pequenos canais das plantas, produzidos com vários ob-

jetivos: como feromonas para atrair certos insectos, ou ao contrário para repe-

lir outros, como meio de proteção contra doenças específicas,... A quantidade 

de óleo essencial contido nas plantas é assim muito variável. Por exemplo, 

para obter um kilograma de óleo essencial, é preciso:

4000 a 12000 kg de melissa
4000 kg de pétalas de rosa

150 kg de flores de alfazema
20 kg de anis-estrelado

6 kg de botões florais de cravinho

Os óleos essenciais Physalis provêm exclusivamente de plantas provenien-

tes de Agricultura Biológica controlada ou da colheita selvagem biológica.

A HISTÓRIA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

As civilizações mais antigas foram as primeiras a usufruir das proprie-

dades benéficas dos óleos essenciais. Documentos históricos Indianos e 

Chineses documentam o uso de compostos aromáticos devido às suas 

ações benéficas na saúde humana. Os gregos e os romanos utilizavam os 

óleos essenciais na elaboração de banhos perfumados e na preparação de 

ungentos e óleos para massagens. Os egípcios embalsamavam os corpos 

utilizando misturas de óleo de cedro, incenso e mirra, pelo que os sa-

cerdotes egípcios podem ser considerados os primeiros aromaterapeutas. 

No começo do século 20, foi um francês chamado Gattefossé a estabelecer 

as bases da aromaterapia moderna. Ele descobriu os benefícios do óleo 

de lavanda ao aplicá-lo como último recurso numa queimadura infetada 

que tinha na mão. Impressionado pelas características anti-sépticas e ci-

catrizantes deste óleo essencial, Gattefossé dedicou o resto da sua vida ao 

estudo das ações medicinais dos óleos essenciais.

Os óleos essenciais  
Physalis são: 

✓ 100% puros, naturais e biológicos  

✓ botanicamente e bioquimicamente 

definidos ✓ isentos de tratamento químico  

✓ não modificados ✓ não adulterados  

✓ não diluídos não rectificados  

✓ não reconstituídos

O termo aromaterapia provém do grego 

aroma que significa odor e terapia, 

sinónimo de tratamento e cura.

A aromaterapia é um método de trata-

mento alternativo baseado em fragrânci-

as que favorecem a saúde física, psicoló-

gica e emocional.

Estas fragrâncias não são perfumes de 

síntese, mas óleos essenciais 100% na-

turais que atuam no nosso organismo por 

absorção, inalação e infiltração cutânea. 

Os óleos essenciais relaxam, estimulam, 

desbloqueiam as vias respiratórias, etc.
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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 plan-

tas abrem-se e libertam as suas essências aromáticas que são captadas 

pelo vapor, sofrendo depois uma con$densação após o arrefecimento 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 cor-

responde ao óleo essencial, constituída por todos os compostos insolúveis 

em água. Estes compostos oleosos são mais leves que a água e flutuam à 

sua superfície, característica que facilita a recolha após o processo físico de 

decantação. 

Extração por pressão a frio
Extração por pressão a frio no caso dos citrinos, cujas cascas são muito 

ricas em óleos essenciais. Após a pressão, o óleo essencial é filtrado.

COMPOSIÇÃO

Cada óleo essencial é composto por moléculas espe-

cíficas pertencentes a diferentes famílias de produtos 

bioquímicos. Estas moléculas constituem o bilhete de 

identidade dos óleos essenciais e são os responsáveis 

pelos odores e propriedades que os caracterizam.

Fenóis timol, carvacrol, eugenol, chavicol, … 

Álcoois
mentol, alfa-terpineol, verbenol, borneol, 

viridiflorol, geraniol, nerol, linalol, ... 

Ésteres
acetato de linalilo, acetato de geranilo, 

acetato de bornilo, salicilato de metilo,... 

Aldeídos
citral, citronelal, neral, cinamaldeído, ge-

ranial ...

Cetonas

mentona, tujona, cânfora, pulegona 

verbenona, pinocanfona, ... (moléculas 

potencialmente tóxicas dependendo do 

uso!)

Óxidos 1,8-cineol (eucaliptol), mentofurano ... 

Monoterpenos
alfa-pineno, sabineno, p-cimeno, limone-

no, ocimeno, ... 

Sesquiterpenos
camazuleno, cadineno, curcumeno,  

beta-cariofileno

Ésteres metil chavicol, metil eugenol, anetol,...

Cumarinas bergaptol, bergapteno ...

Os óleos essenciais não contêm gorduras, proteínas, açú-

cares, vitaminas ou minerais.

ANÁLISE E CONTROLE 

Verificação da identidade e qualidade de cada lote de 

análise por cromatografia gasosa (composição do óleo e 

identificação dos seus diferentes componentes), controle 

físico (densidade, índice de refracção, rotação óptica) e 

controle organoléptico (odor, sabor).

Cromatografia em fase aquosa  
de Lavandula angustifolia 

Aquecimento

Água floralÁgua

Óleo essencial

Vapor de água

Água fria

saída de 
água quente

Plantas aromáticas

Vapor de água +
óleos esseciais
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1. Alfa-pineno + alfa-tujeno

2. Canfeno

3. Beta-pineno

4. Mirceno

5. Limoneno

6. Beta-felandreno

7. 1,8-cineol

8. Cis-beta-ocimeno

9. Trans-beta-ocimeno

10. 3-octanona

11. Acetato de hexila + terpinoleno

12. Iso-Butirato de hexila

13. Acetato de 1-octeno-3-il 

14. Butirato de hexila

15. 1-octeno-3-ol

16. Cânfora

17. Linalol

18. Acetato de linalila

19. Beta-cariofileno

20. Terpinen-4-ol

21. Acetato de lavandulina

22. Lavandulol

23. Bomeol

24. Alfa-terpineol
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MENÇÕES NA EMBALAGEM

✓  Espécie botânica exacta (= designação em latim)

✓  Pais de origem

✓  Parte da planta utilizada (folhas, flores, caules, grãos, raízes, …)

✓  Método de extração (destilação a vapor / pressão a frio)

✓  Quimiotipo (= especificidade bioquímica, são os compostos 

específicos de um determinado óleo essencial).

São estas menções que lhe permitem conhecer com 
exactidão o óleo que adquiriu!
Porque são a espécie botânica, a parte da planta utilizada, a ori-
gem, etc. que determinam o quimiotipo e portanto o odor, o gosto, 
a cor e as propriedades dos óleos essenciais.

Para indicar com exactidão a espécie botânica em causa é conveniente 

utilizar o seu nome em latim, assim evita-se a confusão e a utilização 

incorrecta que podem resultar do uso de designações locais ou incom-

pletas. Por exemplo a designação “óleo essencial de eucalipto” é vaga 

e insuficiente uma vez que existem várias espécies de eucalipto das 

quais se extraem óleos essenciais, como sejam Eucalyptus globulus, 

Eucalyptus citriodora, Eucalyptus dives, sendo que todos apresentam 

composições e propriedades diferentes.

A menção da parte da planta utilizada é importante pois as diferentes 

partes produzem óleos essenciais distintos com propriedades diferentes. É 

por exemplo o caso de Citrus aurantium ssp. amara, cujo sabor amargo do 

fruto é evitado por utilização das folhas e das flores na produção do óleo.

A origem das plantas de uma mesma espécie botânica pode também 

originar diferenças na composição e no quimiotipo do óleo essencial, 

dependendo do clima, do solo, da altitude, ...O alecrim por exemplo 

pode ser Rosmarinus officinalis ct. cineol, Rosmarinus officinalis ct. cân-

fora e Rosmarinus officinalis ct. verbenona; o tomilho Thymus vulgaris 

ct. linalol, Thymus vulgaris ct. timol e Thymus vulgaris ct. carvacrol.

UTILIZAÇÃO / INDICAÇÕES

Os óleos essenciais são utilizados de muitas maneiras! 

Uso interno
O uso interno de óleos essenciais pode ser muito eficaz, 

contudo desaconselhamos vivamente que experimente 

por si mesmo. A ingestão de óleos essenciais deve ser 

feita mediante orientação de um terapeuta que tenha 

conhecimentos suficientes de modo a evitar o perigo. Em 

todo o caso, o uso interno não é recomendado em meno-

res de 6 anos e gestantes. Nunca tome mais de 2 gotas 

de cada vez, até 1-2 vezes ao dia.

Ingestão
1 a 2 gotas, 2 x por dia diluídas em 1 colher de 
mel, óleo vegetal, ou infusão de ervas. Ideal para 
apoiar a saúde do organismo.

A pele - Massagem, banho e duche
Os óleos essenciais são ideais para utilizar em massagens pois 

maximizam os efeitos relaxantes, para relaxar profundamente 

no banho ou para revitalizar o corpo no chuveiro. Eles pene-

tram facilmente na pele onde exercem os seus efeitos bené-

ficos. Para este fim deverá diluí-los num óleo vegetal neutro 

(óleo de amêndoas doces ou óleo de jojoba, por exemplo).

Pele
Adicione a um óleo de massagem ou de banho, 5 a 
10 gotas por 10 ml de óleo. Para o cuidado da pele, 
relaxar o corpo e aliviar os músculos doloridos.

Massagem corporal: 5 a 10 gotas em 10 ml de óleo vegetal neutro. – Óleo ou 
creme facial: 2 gotas em 10 ml de óleo vegetal ou creme. – Banho aromático: 
5 a 10 gotas em 10 ml de óleo vegetal neutro, leite de banho neutro, leite 
ou creme de leite. – Champô: 2 a 4 gotas em 10 ml de champô. – Utilização 
local: para algumas indicações utilizam-se elevadas concentrações (> 20%), 

aplicam-se por exemplo, nos músculos e articulações, contra os parasitas,... 
Estas aplicações deverão ser feitas exclusivamente mediante a supervisão de 
um terapeuta!

RECOMENDAÇÃO — Antes de aplicar o óleo essencial na pele, recomen-
da-se fazer um teste de alergia cutânea. Para fazer isso, coloque uma 
gota do óleo em questão na dobra do cotovelo. Se após 24 horas não 
aparecer vermelhidão ou irritação, pode concluir que não é alérgico ao 
óleo essencial.

RECOMENDAÇÃO — Utilize sempre óleos de base vegetais, de qualidade, 
biológicos e prensados a frio para diluir os seus óleos essenciais. Óleos de 
espinheiro-marítimo, jojoba e amêndoas doces são muito adequados como 
óleos neutros (veja a nossa gama de óleos vegetais de base Physalis).

Difusão e inalação
Os óleos essenciais conferem um aroma agradável aos 

espaços habitacionais e de trabalho. Utilizar preferencial-

mente difusores eléctricos, que não aquecem o óleo, e 

que o difundem em partículas muito finas. 15 minutos 

de difusão é o suficiente. Ideal para suavizar e acalmar a 

garganta e as vias respiratórias. Os óleos essenciais che-

gam rapidamente ao nariz e facilitam assim a respiração. 

Adicionar, num recipiente, 2 a 3 gotas de óleo essencial a 

água fervente, respirar os vapores libertados durante 5 a 

10 minutos (atenção: evitar os óleos irritantes!).

Difusão e inalação
5 a 10 gotas num difusor (ou água quente para ina-
lação), dependendo das suas preferências e das di-
mensões do espaço. Atua em ambas as doenças do 
corpo (por exemplo, durante infecções respiratórias) 
e da mente (em caso de insónia, ansiedade, …).

RECOMENDAÇÃO — Utilize o difusor ultra-sónico Physalis DROP, que 
microniza os óleos essenciais. Este dispositivo também humedece o 
ar, perfuma de forma natural e agradável, criando uma atmosfera 
acolhedora reforçada por um efeito luminoso. Adequado para espa-
ços de 10 a 30 m².

DICA — Se não tiver um dispositivo, ainda assim pode difundir os 
aromas agradáveis   dos óleos essenciais, basta colocar em toda a 
casa (quarto, sala, escritório) pequenas taças de água sob as quais 
coloca velas de chá.
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PARA USUFRUIR DE FORMA SEGURA!

Algumas recomendações: 

Os óleos essenciais são muito concentrados! Centenas de quilos de plantas são, por vezes, necessárias para produzir 
um quilo de óleo essencial. Por isso, devem ser usados com cautela e com conhecimento fundamentado (ver literatura 
especializada). Qualquer desvio pode ser perigoso!

1.  Manter os óleos num lugar seguro, 

longe das crianças!

2.  Respeitar as dosagens recomendadas!

3.  Certos óleos são de utilização exclu-

sivamente externa! Verificar sempre 

a embalagem!

4.  Utilização não recomendada em 

caso de bebés e crianças menores 

de 3 anos!

5.  Não utilizar durante a gravidez e o 

aleitamento!

6.  Utilizar com precaução no caso de 

epilepsia, asma ou afecções cardía-

cas.

7.  No caso de ingestão acidental 

beba um pouco de óleo vegetal 

e contacte de imediato o Centro 

Anti-Venenos.

8.  Utilizar sempre um suporte 

alimentar (mel, um comprimido 

neutro,….) para a ingestão dos 

óleos essenciais.

9.  Nunca aplicar um óleo essencial na 

forma pura sobre a pele. Sempre 

diluído em óleo vegetal ou num 

creme, gel ou champô neutro, como 

também no banho!

10. Alguns componentes naturais dos 

óleos essenciais podem causar 

reacções alérgicas em pessoas 

sensíveis (por exemplo, citral, 

d-limoneno, linalol, citronelol, 

geraniol, ...). Leia sempre todos os 

avisos na embalagem!

  Sugestão: em caso de pele sensível 

ou alérgica: faça um teste preli-

minar, aplicando na parte interior 

do cotovelo uma gota de óleo es-

sencial diluído num pouco de óleo 

vegetal (óleo de amêndoas doces). 

Após 24 horas, se não houver 

ruborização, prurido ou irritação, o 

óleo essencial pode ser usado.

11. Todos os óleos obtidos dos citrinos 

(casca de bergamota, laranja, toran-

ja, limão, tangerina) são fotossensi-

bilizantes! Evitar assim a exposição 

solar nas primeiras 12 horas após a 

aplicação dos óleos na pele!

12. Evitar o contacto com os olhos e 

as mucosas! Em caso de contacto 

acidental com os olhos, enxaguar 

abundantemente com água. Se 

a irritação, ou lesão, permanecer 

deverá consultar de imediato um 

oftalmologista.

13. Não adequado para utilizar sob a 

forma de gotas nos olhos ou nos 

ouvidos.

14. Os óleos essenciais de tomilho, 

segurelha-das-montanhas, orégão, 

cravinho, gaultéria e canela são 

irritantes. Nunca ingerir, difundir ou 

aplicar na pele sem diluição prévia!

15. A utilização externa ou interna 

contínua é desaconselhada.

16. Os óleos essenciais são voláteis e 

inflamáveis. Nunca expor a altas 

temperaturas!

17. Conservar em lugar fresco, seco e 

escuro num recipiente bem fechado!

18. Contacto telefónico do Centro 

de Informação Anti-venenos: 

808.250.143.

physalis
Aromaterapia
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ÓLEOS ESSENCIAIS — 5 & 10 ml ÓLEOS ESSENCIAIS — 5 & 10 ml

Os óleos 
essenciais 
preciosos 

(5%)
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ALECRIM   
CT. CINEOL

Rosmarinus officinalis 1,8-cineol

Origem: Marrocos / Tunísia 
/ Espanha
Parte da planta: partes 
aéreas
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
cânfora, α-terpineol

Articulações
Vias respiratórias

Vitalidade / energia

O óleo de alecrim ct. cineol estimula a me-
mória e favorece a concentração. Aplicado em 
massagem (após diluição num óleo vegetal à 
sua escolha) favorece a circulação sanguínea e 
tonifica os músculos doridos. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol. 

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo de massagem para pernas 
pesadas
Alecrim ct. cineol OE  2 gts
Helicriso OE  1 gt
Hortelã-pimenta OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha.

ALECRIM   
CT. VERBENONA

Rosmarinus officinalis  ct. verbenon

Origem: França / África 
del Sul  
Parte da planta: partes 
aéreas
Extração: destilação 
Quimiotipo: verbenona, 
α-pineno,  acetato de bornillo

Vias respiratórias
Cuidado da pele

Vitalidade/ energia

Alecrim ct. verbenona é um óleo estimulante 
e revigorante que, por difusão, é benéfico para 
as vias respiratórias. Tem um efeito expetoran-
te, promovendo a expulsão de muco em caso 
de resfriados. No uso cutâneo, esta variedade 
de alecrim é utilizada pelas suas propriedades 
regenerativas na pele danificada ou madura.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem: 5 a 10 gotas em 10 ml 
de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, geraniol. 

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Inalação em caso de muco  
estagnado
Alecrim ct. verbenona OE  2 gts
Esteva OE  2 gts
Adicione estas gotas de óleo a uma tigela de 
água quente. Inspire os aromas pelo nariz e pela 
boca (por 5 a 10 minutos).

ALECRIM   
CT. CÂNFORA 

Rosmarinus officinalis ct. camphor

Origem: Espanha  
Parte da planta: partes 
aéreas
Extração: destilação 
Quimiotipo: cânfora, 
 α-pineno, 1,8-cineol

Articulações / músculos
Vitalidade / energia 

Alecrim ct. cânfora é um óleo estimulante e 
revigorante que, em massagem, ajuda a rela-
xar os músculos rígidos e cansados. Além disso, 
alivia as pernas pesadas.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, citral, citronellol, 

eugenol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo de massagem para cãibras 
musculares
Alecrim ct. cânfora OE  3 gts
Gaultéria OE  2 gts
Hortelã-brava OE  2 gts
Em 10 ml (= 1 colher de sopa) de óleo vegetal 
à escolha. 

ABETO-BRANCO 
Abies alba

Origem: Bulgária  
Parte da planta: agulhas
Extração: destilação
 Quimiotipo: α-pineno, 
β-pineno, d-limoneno, 
canfeno

Vias respiratórias
Articulações / músculos

O óleo essencial de abeto-branco exala um 
aroma fresco de resina. É um óleo ideal para 
difundir no ar ambiente para purificá-lo e exer-
cer um efeito emoliente no trato respiratório 
(em caso de estagnação do muco e congestão 
dos brônquios). Na massagem, estimula a cir-
culação sanguínea e alivia as dores musculares.

Utilização:
Via oral: 1 gota, 1 a 2 x por dia.  A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Difusão respiração livre durante 
a noite
Abeto-branco OE  2 gts
Cajeput OE  1 gt
Mirto OE  1 gt
Difundir no quarto por 10 a 15 minutos antes de 
ir para a cama.
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ALFAZEMA VERDADEIRA
Lavandula angustifolia

Origem: França / Bulgária 
/ Espanha
Parte da planta: flores
Extração: destilação
Quimiotipo: acetato de 
linalilo, linalol, ocimenos

Cuidado da pele
Insectos

Relax / stress / insónia

O óleo de alfazema verdadeira é um dos óleos 
essenciais mais utilizados, devido ao seu odor 
particularmente agradável. Possui proprieda-
des relaxantes e acalma as picadas dos insec-
tos.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contiene de forma natural geraniol, linalol, d-limoneno, cumarina.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.
• Em difusão prefira o óleo de Lavandin super, possui um odor 

ainda mais agradável e é mais económico.

Óleo para picadas de insectos
Alfazema verdadeira OE  5 gts
Gerânio OE  5 gts
Hortelã-pimenta OE  5 gts
Camomila OE  3 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. Aplicar directamente 
sobre as picadas.

ANIS-ESTRELADO
Illicium verum

Origem: Vietnam / China
Parte da planta: fruto 
verde
Extração: destilação
Quimiotipo: trans-anetol

Digestão 
Vias respiratórias

O anis-estrelado é rico em anetol, promove a 
digestão e alivia as sensações de peso no es-
tômago. É ainda frequentemente utilizado na 
composição de preparações para acalmar as 
vias respiratórias.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Digestão
Anis-estrelado OE 2 gts
Uma colher de chá de mel com 2 gotas de óleo 
essencial de anis após a refeição favorece a di-
gestão.

ALFAZEMA-BRAVA
Lavandula latifolia

Origem: França / Espanha
Parte da planta: flores
Extração: destilação
Quimiotipo: linalol, 
1,8-cineol, cânfora 

Cuidado da pele
Insectos / Vias respiratórias

Articulações

A alfazema-brava contém cânfora e eucaliptol, 
o que faz com que o seu perfume se situe en-
tre o da alfazema verdadeira e o do alecrim. 
Aplicado em massagem relaxa os músculos 
e a inalação dos seus vapores acalma o trato 
respiratório. O seu odor repele insectos, e em 
especial as moscas.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, geraniol, cumarina.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Inalação vias respiratórias
Eucalipto radiata OE  3 gts
Alfazema-brava OE  2 gts
Adicionar a um recipiente contendo água a fer-
ver. Inalar os vapores durante 5 a 10 minutos.

ÁRVORE-DO-CHÁ
Melaleuca alternifolia

Origem: Austrália / África
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: 4-terpineol, 
γ-terpineno

Cuidado da pele
Vias respiratórias

A ação purificante do óleo da árvore-do- 
chá sobre a pele e as vias respiratórias é mun-
dialmente reconhecida.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Purificante de pés
Árvore-do-chá OE  2 gts
Palmarosa OE  1 gt
Gerânio OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 
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BASÍLICO
Ocimum basilicum

Origem: Vietname / Índia
Parte da planta: partes 
aéreas
Extração: destilação
Quimiotipo: metilchavicol 

Relax / stress / insónia
Cuidado da pele

Digestão

O basílico auxilia a digestão, acalma e exerce 
uma influência positiva na concentração. Tonifi-
ca e purifica a pele. Uma massagem ou banho 
com óleo de basílico acalma a mente e alivia o 
enfartamento gástrico.

Utilização:
Via cutânea: massagem: 2 a 5 gotas em 10 ml 
de óleo vegetal.
• Contém naturalmente eugenol, d-limoneno, linalol, citral, 

geraniol.

Difusão: 2 a 5 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem digestivo
Basílico OE 1 gt
Alfazema verdadaeira OE 2 gts
Hortelã-pimenta OE 1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um óleo 
vegetal neutro à sua escolha. Aplicar sobre o estô-
mago, massajando suavemente no sentido horário. 

BERGAMOTA 
Citrus aurantium spp.  

bergamia

Origem: Itália
Parte da planta: casca 
do fruto
Extração: pressão a frio
Quimiotipo: limoneno, 
acetato de linalina, linalol, 
bergapteno

Relax / stress / insónia

O agradável aroma de bergamota é relaxante 
e energizante. No banho à noite para relaxar e 
promover um sono repousante. Durante o dia 
o seu perfume revigorante que contribui para 
manter a mente desperta e em equilíbrio.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, citral, geraniol. 

Evitar a exposição solar nas primeiras 12 horas após a apli-
cação do óleo na pele.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de banho relaxante 
Petitgrain OE 2 gts
Bergamota OE 3 gts
Alfazema verdadeira OE 2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um óleo 
vegetal de cuidado cutâneo (óleo de damasco, 
óleo de argão…) à sua escolha.

CAJEPUT
Melaleuca leucadendra

Origem: Vietname
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-terpineol, limoneno

Vias respiratórias
Resistência

O cajeput exerce uma ação purificante, suaviza 
a garganta e liberta a respiração.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente geraniol, linalol, d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Inalação vias respiratórias 
Eucalipto globulus OE 1 gt
Cajeput OE 2 gts
Tomilho, timol OE 1 gt
Adicionar a um recipiente contendo água a fer-
ver. Inalar os vapores durante 5 a 10 minutos.

CAMOMILA
Matricaria chamomilla

Origem: Nepal
Parte da planta: flores
Extração: destilação
Quimiotipo: β-farneseno, 
óxidos de bisabolol

Cuidado da pele
Insectos

Relax / stress / insónia

A camomila é calmante. Ela acalma o estôma-
go e alivia a sensação de enfartamento. Prote-
ge, regenera e purifica a pele. Alivia as picadas 
dos insectos. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno. Pode provocar 

irritações epidérmicas em pessoas mais sensíveis. Antes de 
utilizar em massagem fazer um teste (ver página 8).

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Gotas estomacais
Camomila OE 2 gts
Hortelã-pimeta OE 2 gts
A diluir numa colher de chá de mel. Tomar no 
máximo 2 vezes por dia.
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CANELA
Cinnamomum zeylanicum

Origem: Madagáscar /  
Sri Lanka
Parte da planta: casca
Extração: destilação
Quimiotipo: cinamaldeído

Vitalidade / Energia 
Circulação

Canela aquece e fornece energia. É por isso 
que sua fragrância picante evoca o período 
do Natal. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente eugenol, linalol, cinamal, d-limoneno, cina-

mil álcool, benzoato de benzilo. Muito rico em alergénicos. Pode 
provocar irritações epidérmicas em pessoas mais sensíveis. Antes 
de utilizar em massagem fazer um teste (ver página 8). Aplicar 
somente numa pequena área de superfície da pele.

Difusão: 2 a 5 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Difusão natalícia
Canela OE 1 gt
Pinheiro-bravo OE 1 gt
Cipreste OE 1 gt
Laranja OE 3 gts
A difundir cerca de 10 a 15 min. por hora.

CEDRO
Cedrus atlantica

Origem: Marrocos
Parte da planta: madeira
Extração: destilação
Quimiotipo: β-himachaleno, 
α-himachaleno, 
γ-himachaleno

Cuidado da pele 
Circulação

O cedro tonifica a pele e promove uma boa cir-
culação sanguínea. Uma massagem feita com 
óleo de cedro ajuda a eliminar toxinas e amacia 
a pele. Uma gota de óleo de cedro adicionado 
ao seu champô tem um efeito calmante no 
couro cabeludo.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem anti-celulite
Cedro OE 1 gt
Cipreste OE  1 gt
Alecrim ct. verbenona OE  1 gt
Toranja OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 

CIPRESTE
Cupressus sempervirens

Origem: Marrocos / 
Espanha
Parte da planta: ramos 
Extração: destilação
Quimiotipo: α-pineno, 
∆3-careno, cedrol.

Circulação

Massajar as pernas doridas com óleo de Cipres-
te melhora a circulação e alivia a sensação de 
peso. 

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem para as pernas 
cansadas
Cipreste OE 2 gts
Zimbro OE 1 gt
Alecrim ct. cânfora/ verbenona OE 1 gt
Hortelã-pimenta OE 1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha.

CITRONELA 
Cymbopogon winterianus

Origem: Nepal / Índia
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: geraniol, 
citronelal, citronelol, acetato 
de geranilo

Insectos

O óleo de citronela tem um cheiro muito cítrico 
que repele mosquitos e outros insectos. Para 
passar noites de verão sem ser incomodado.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente geraniol, citronelol, d-limoneno, citral, 

eugenol, linalol. Atenção: o óleo de citronela não é suficiente 
para se proteger de mosquitos em áreas contaminadas com 
a malária!

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Difusão para as noites de verão
Citronela OE  2 gts
Eucalipto citronado OE  1 gt
Erva-príncipe OE  1 gt
A difundir cerca de 5 a 10 min. por hora.
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CRAVINHO
Eugenia caryophyllata

Origem: Madagáscar /  
Sri lanka
Parte da planta: botões 
florais
Extração: destilação
Quimiotipo: eugenol, 
acetato de eugenilo, 
β-cariofileno

Vitalidade / energia 
Articulações / músculos

O óleo de cravinho proporciona energia, pro-
move a clareza de espírito e melhora a con-
centração. Tem ainda um poderoso efeito pu-
rificador. Em massagem aquece os músculos e 
as articulações.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 1 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente eugenol, isoeugenol. Muito rico em eu-

genol (alergénico). Pode provocar irritações epidérmicas em 
pessoas mais sensíveis. Antes de utilizar em massagem fazer 
um teste (ver página 8).

Difusão: 2 a 5 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Difusão concentrada 
Cravinho OE  1 gt
Alecrim ct. cineol OE  1 gt
Hortelã-pimenta OE  2 gts
Patchouli OE  1 gt
A difundir cerca de 10 a 15 min. por hora.

COENTRO
Coriandrum sativum

Origem: Hungria / França  
Parte da planta: sementes
Extração: destilação
 Quimiotipo: linalol, 
α-pinena,  cânfora, 
y-terpineno

Digestão
Vitalidade / energia
Detox / purificação

O óleo essencial de coentro tem um aroma 
característico, fresco e picante. Em uso interno, 
promove a digestão e alivia os distúrbios diges-
tivos. Em difusão, exerce um efeito tónico na 
fadiga mental e ajuda a restaurar o equilíbrio 
psicológico.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, geraniol, citral, 

citronellol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua 
preferência ou, dependendo do tamanho da 
sala.

Xarope digestivo
Coentro OE  5 gts
Funcho OE  5 gts
Gengibre OE  5 gts
Para 100 ml de xarope: Aqueça 2/3 de mel e 1/3 de água 
ou infusão em banho-maria. Adicione as gotas à calda e 
consuma após a refeição. Adultos: 1 colher de sopa, crian-
ças: 1 colher de chá. Mantenha no frigorífico.

EUCALIPTO CITRONADO
Eucalyptus citriodora

Origem: Madagáscar / 
Brasil
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: citronelal, 
citronelol, isopulegol

Articulações / músculos
Insectos

O óleo de eucalipto relaxa e acalma. É usado 
em massagens relaxantes e após a prática des-
portiva. O seu odor cítrico repele mosquitos e 
outros insectos.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente citronelol, d-limoneno, eugenol, gera-

niol, linalol, citral.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem para o pescoço
Eucalipto citronado OE  1 gt
Alfazema OE  1 gt
Ravintsara OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. Massajar suave-
mente a nuca e o pescoço.

ESTEVA
Cistus ladaniferus

Origem: Espanha   
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
 Quimiotipo: α-pineno, 
 canfeno, p-cimeno

Cuidado da pele
Resistência

O óleo de esteva é ideal na composição de 
produtos para o cuidado pele, seja para a pele 
jovem, oleosa ou madura. Exerce um efeito 
purificador (contra a acne) e reafirmante, redu-
zindo as rugas finas graças à sua ação anti-en-
velhecimento. Além disso, apoia a resistência.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, eugenol, linalol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo reafirmante para o rosto
Esteva OE 1 gt
Alfazema verdadeira OE 1 gt
Salvia sclarea OE 1 gt 
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de óleo 
vegetal à escolha.
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EUCALIPTO RADIATA
Eucalyptus radiata

Origem: Austrália / África
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-terpineol, citrals

Vias respiratórias 
Insectos

O óleo de eucalipto radiata tem propriedades 
semelhantes às de eucalipto globulus, contudo 
sendo um óleo mais suave é apropriado para 
crianças (3 anos). Um bálsamo para o peito à 
base de óleo de eucaliptus radiata alivia e li-
berta a respiração.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, geraniol, citral, linalol, 

citronelol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Bálsamo respiratório
Eucalipto radiata OE  2 gts
Murta OE  1 gt
Ravintsara OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. Aplicar em massa-
gem suavemente.

EUCALIPTO SMITHII
Eucalyptus smithii

Origem: África do Sul / 
Austrália  
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
 Quimiotipo: 1,8-cineol, 
 α-pineno, d-limoneno

Vias respiratórias 
Articulações / músculos

Eucalipto smithii é muito eficaz em todas as 
doenças das vias respiratórias e tem um efeito 
de aquecimento quando aplicado em massa-
gem sobre os músculos e as articulações. É a 
variedade mais doce de todos os óleos de eu-
calipto. Especialmente indicado para crianças e 
idosos.

Utilização:
Via oral: 1 gota, 1 a 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, geraniol, linalol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Difusão respiração livre para 
crianças
Eucalyptus smithii OE  1 gt
Eucalyptus radiata OE  1 gt
Difundir no quarto por 10 a 15 minutos antes 
de ir dormir.

EUCALIPTO GLOBULUS
Eucalyptus globulus

Origem: Espanha
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-pineno, pinocarveol, 
globulol

Vias respiratórias 
Insectos

O óleo de eucalipto globulus é usado há muito 
tempo para suavizar as vias respiratórias aé-
reas e facilitar a respiração. Aquece os múscu-
los e as articulações quando aplicado em mas-
sagem. O seu odor afasta os insectos.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente geraniol, linalol, d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Inalação vias respiratórias
Eucalipto globulus OE  2 gts
Pinheiro-bravo OE  2 gts
Tomilho, timol OE  1 gt
Adicionar a um recipiente contendo água a fer-
ver. Inalar os vapores durante 5 a 10 minutos.

ERVA-PRÍNCIPE
Cymbopogon citratus

Origem: Madagáscar /  
Sri Lanka / Índia
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: geranial, neral 

Desintoxicar / purificar
Insectos

O óleo de erva-príncipe possui um aroma muito 
fresco e tem um efeito purificador sobre a pele, 
sendo frequentemente usado em cremes para 
os pés. Tal como a citronela exerce um efeito 
repulsivo sobre os insectos. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente citral, geraniol, d-limoneno, linalol, 

citronelol, eugenol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Banho purificante de pés
Erva-príncipe OE 3 gts
Árvore-do-chá OE 3 gts
Salva espanhola OE 2 gts
Adicionar a uma bacia de água quente, mer-
gulhar os pés por 5 a 10 min. Secar com uma 
toalha limpa.

FUNCHO
Foeniculum vulgare

Origem: Hungria  
Parte da planta: sementes
Extração: destilação 
Quimiotipo: trans-anetol,  
fenchone, α-felandreno

Digestão 
Equilíbrio feminino

O óleo de funcho é obtido a partir das semen-
tes e tem um sabor e cheiro tipicamente a anis. 
Em uso interno, suporta suavemente o apetite 
e a digestão. Reduz a sensação de inchaço após 
uma refeição. Além disso, este óleo é benéfico 
para o equilíbrio feminino.

Utilização:
Via oral: 1 gota, 1 a 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol.

Difusão:  5 a 10 gotas, de acordo com a sua 
preferência ou, dependendo do tamanho da 
sala.

Óleo de massagem contra as dores 
menstruais 
Funcho OE 3 gts
Salvia sclarea OE 1 gt
Camomila OE 1 gt
Em 10 ml (= 1 colher de sopa) de óleo vegetal à escolha. 
Aplicar em pequenos movimentos circulares sobre a área 
acima do útero e da região lombar.
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GERÂNIO
Pelargonium x asperum

Origem: Madagáscar / 
África do Sul / Egipto
Parte da planta: flor
Extração: destilação
Quimiotipo: citronelol, 
geraniol, isomentona

Cuidado da pele 
Relax / stress / insónia

O perfume do óleo de gerânio lembra o per-
fume das rosas. O seu aroma agradável acal-
ma a tensão nervosa, e fortalece e equilibra 
a mente, em especial durante o período de 
transição hormonal das mulheres. As prepa-
rações contendo óleo de gerânio purificam e 
tratam a pele.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente citronelol, geraniol, linalol, citral, 

d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Gotas para a pele jovem 
Gerânio OE  1 gt
Árvore-do-chá OE  1 gt
Aplicar directamente sobre as borbulhas com 
um cotonete.

HELICRISO
Helichrysum italicum

Origem: Itália 
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
Quimiotipo: acetato de 
nerilo, curcumens, dionas

Circulação
Articulações / músculos

Cuidado da pele

O óleo de helicriso acalma e regenera a pele 
após um golpe. Aplicado em massagem alivia 
as dores musculares e facilita a circulação. 

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem após golpes ou quedas
Helicriso OE  3 gts
Alfazema verdadeira OE  1 gt
Camomila OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 

GAULTÉRIA
Gaultheria fragantissima

Origem: Nepal
Parte da planta: partes 
aéreas
Extração: destilação
Quimiotipo: salicilato de 
metilo

Articulações / músculos

Óleo de gaultéria tem um odor característico 
devido à presença de salicilato de metilo, com-
posto que é responsável pelas suas proprie-
dades terapêuticas. Actua aliviando a dor e a 
rigidez muscular que ocorrem após o exercício 
físico.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente Álcool benzílico, d-limoneno, linalol, 

eugenol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem para músculos
Gaultéria OE  2 gts
Alecrim ct. cânfora OE  1 gt
Zimbro OE  1 gt
Eucalipto citronado OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 

GENGIBRE
Zingiber officinale

Origem: Sri Lanka / 
Madagáscar
Parte da planta: raizes
Extração: destilação
Quimiotipo: α-zingibereno, 
canfeno, β-sesquifelandreno

Digestão
Articulações

Vitalidade / energia

O gengibre promove o apetite, estimula e for-
nece energia. Óleo de gengibre aplicado em 
massagem aquece e relaxa os músculos. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente citral, linalol, geraniol, citronelol, d-li-

moneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo revigorante
Gengibre OE  3 gts
Pimenta-negra OE  1 gt
Palmarosa OE  1 gt
Gerânio OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 



2726

HORTELÃ-BRAVA
Mentha arvensis

Origem: Índia / Paraguai
Parte da planta: partes 
aéreas
Extração: destilação
Quimiotipo: mentol, 
mentona, isomentona

Vias respiratórias

A hortelã-brava é muito rica em mentol, utiliza-
do principalmente (por inalação) para limpar o 
nariz e facilitar a respiração. Tal como a horte-
lã-pimenta a hortelã-brava também promove a 
digestão e alivia o enfartamento.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Inalação nariz desentupido 
Hortelã-brava OE  2 gts
Eucalipto globulus OE  2 gts
Adicionar a um recipiente contendo água a fer-
ver. Inalar os vapores durante 5 a 10 minutos.

HISSOPO
Hyssopus officinalis  

var. decumbens

Origem: Espanha  
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
 Quimiotipo: 1,8-cineol, 
 β-pineno, cis-β-ocimeno

Vias respiratórias
Vitalidade / energia 

O hissopo é usado pelas suas propriedades 
expectorantes em caso muco acumulado nos 
brônquios. Este óleo tem uma ação anti-infla-
matória no trato respiratório e alivia a irritação 
das mucosas. Tem um efeito relaxante em caso 
de contrações no peito. Além disso, limpa a 
mente e facilita a concentração.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, eugenol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Bálsamo peitoral de inverno
Hissopo OE  2 gts
Tomilho OE  1 gt
Ravintsara OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de óleo 
vegetal à escolha. 

HORTELÃ-PIMENTA
Mentha x piperita

Origem: França / Índia
Parte da planta: partes 
aéreas
Extração: destilação
Quimiotipo: mentol, 
mentona

Vitalidade / energia 
Vias respiratórias

Digestão

Os principais componentes do óleo de hortelã-
pimenta são o mentol e a mentona. Este óleo 
acalma o trato respiratório, estimula a digestão 
e alivia o enfartamento. A mentona contribui 
para o efeito revitalizante da hortelã-pimenta.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem: 5 a 10 gotas em 10 ml 
de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, eugenol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Digestão 
Hortelã-pimenta OE  2 gts
Uma colher de chá de mel com 2 gotas de óleo 
essencial de hortelã-pimenta depois das refei-
ções favorece a digestão.

HORTELÃ VERDE
Mentha spicata

Origem: Índia  
Parte da planta: folhas
Extração: destilação 
Quimiotipo: carvona, 
d-limoneno, 1,8-cineol

Digestão
Vias respiratórias
Cuidado da pele

A hortelã verde, também chamada de menta 
doce ou marroquina, tem um sabor subtil a 
menta, não agressivo, contudo refrescante. 
Contém pouco mentol ou mentona, o que a 
distingue da hortelã-pimenta. É um óleo fresco 
e estimulante que facilita a digestão.

Utilização:
Via oral: 1 gota, 1 a 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem: 5 a 10 gotas em 10 ml 
de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Náuseas e mal dos transportes
Hortelã verde OE 1 gt
Coloque num lenço de papel e inspire o odor 
aromático quando sentir náuseas.
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INCENSO
Boswellia serrata

Origem: Índia 
Parte da planta: resina
Extração: destilação
Quimiotipo: α-tuieno, 
α-pineno, sabineno, 
β-mirceno

Relax / stress / insónia
Vias respiratórias
Cuidado da pele

O óleo de incenso é utilizado há milénios a ní-
vel mundial, em todos os lugares de oração e 
meditação para criar uma atmosfera de sere-
nidade. O incenso suaviza as vias respiratórias 
aéreas, sendo ainda indicado no tratamento da 
pele seca e madura. 

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Difusão para meditação
Incenso OE  6 gts
Ylang ylang OE  1 gt
Bergamota OE  2 gts
Cedro OE  1 gt
A difundir cerca de 10 a 15 min. por hora.

LARANJA
Citrus sinensis

Origem: Brasil / Costa Rica / 
Itália / México 
Parte da planta: cascas 
dos frutos
Extração: pressão a frio
Quimiotipo: limoneno, 
β-mirceno, linalol, decanol, 
sinensóis

Relax / stress / insónia
Desintoxicar / purificar

Digestão

Como a maioria dos óleos cítricos, o óleo de 
laranja exerce uma influência positiva sobre 
o humor e induz o sono. As crianças gostam 
especialmente do seu cheiro. A difusão do óleo 
de laranja purifica e refresca o ar. Aromas do-
ces estimulam o apetite.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, citral, geraniol, ci-

tronelol. Evitar a exposição solar nas primeiras 12 horas após 
a aplicação do óleo na pele.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Bebida sono tranquilo
Laranja OE  2 gts
Pinheiro-bravo OE  2 gts
Canela OE  2 gts
A diluir numa colher de chá de mel e dissolver 
numa chávena de leite morno ou numa infusão 
de plantas. Tomar à noite antes de deitar.

LAVANDIN SUPER
Lavandula angustifolia  

x latifolia

Origem: Espanha
Parte da planta: flores
Extração: destilação
Quimiotipo: acetato de 
linalilo, linalol, cânfora

Relax / stress / insónia 
Circulação

Cuidado da pele

Lavandin é um híbrido de Lavandula officinalis 
e L. spica. Este cruzamento produz clones, o 
grosso (usado principalmente em perfumaria), 
o super e o abrial. O óleo de lavandin purifica a 
pele, promove a circulação e acalma o sistema 
nervoso.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, cumarina, euge-

nol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Pureza da pele
Lavandin OE  2 gts
Gerânio OE  2 gts
Cedro OE  1 gt
Adicionar a uma bacia de água quente. Utilizar 
um pano embebido na água para colocar sobre 
a face.

LIMÃO
Citrus x limon

Origem: Itália / Espanha
Parte da planta: casca 
do fruto
Extração: pressão a frio
Quimiotipo: limoneno, 
β-pineno, γ -terpineno

Desintoxicar / purificar
Resistência

O óleo de limão é estimulante e melhora a 
concentração. Os vapores do óleo de limão pu-
rificam o ar e mantêm a mente alerta.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, citral, linalol, geraniol. 

Evitar a exposição solar nas primeiras 12 horas após a apli-
cação do óleo na pele.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo de massagem revitalizante
Limão OE  2 gts
Hortelã-pimenta OE  1 gt
Alecrim ct. cineol OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha.
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LOUREIRO
Laurus nobilis

Origem: Portugal / Albânia
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
linalol, acetato de mirtenilo

Digestão 
Circulação

Vias respiratórias

O óleo de louro estimula o apetite e promo-
ve uma boa digestão. Adicione uma gota de 
óleo ao seu champô para revigorar o couro 
cabeludo, ou ao seu elixir bucal para tonificar 
as gengivas.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 1 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, eugenol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Elixir bucal
Loureiro OE  2 gts
Eucalipto globulus OE  1 gt
Diluir os óleos num copo de água morna. 1-2 
vezes por dia.

LITSEA
Litsea cubeba

Origem: Vietname / China
Parte da planta: fruto
Extração: destilação
Quimiotipo: geraniol, neral, 
limoneno

Relax / stress / insónia

O aroma da litsea difundido no ambiente cria 
uma atmosfera de calma e relaxamento. 

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente: citral, d-limoneno, linalol, citronelol, 

geraniol. Muito rico em alergénicos. Pode provocar irritações 
epidérmicas em pessoas mais sensíveis. Antes de utilizar em 
massagem fazer um teste (ver página 8). 

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Difusão relaxante
Litsea OE 3 gts
Tangerina verde OE 2 gts
Alfazema verdadeira OE 2 gts
A difundir cerca de 10 a 15 min. por hora.

MANJERONA
Origanum majorana

Origem: Egipto
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
Quimiotipo: 4-terpineol,  
cis-tuian-4-ol

Digestão 
Relax / stress / insónia

A manjerona confere calma e equilíbrio e me-
lhora o humor. Estimula a digestão e o enfar-
tamento.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo relaxante
Petitgrain OE  2 gts
Bergamota OE  3 gts
Manjerona OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha.

MURTA
Myrtus communis

Origem: Marrocos / Albânia
Parte da planta: folhas 
e flores
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-pineno, acetato de 
mirtinilo, limoneno

Vias respiratórias 
Circulação

O óleo de murta liberta e facilita a respiração. 
A aplicação do óleo em massagem alivia a ri-
gidez muscular.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Bálsamo respiratório
Eucalipto radiata OE  2 gts
Murta OE  1 gt
Ravintsara OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um óleo 
vegetal à sua escolha. Aplicar em massagem suave-
mente sobre o tórax e as costas, 1 a 3 vezes por dia.
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NIAOULI
Melaleuca viridiflora

Origem: Madagáscar
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
α-pineno, viridiflorol

Vias respiratórias 
Cuidado da pele

O óleo de niaouli é rico em 1,8-cineol. Liberta a 
respiração e estimula a resistência.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, eugenol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem respiratório
Ravintsara OE  3 gts
Alecrim ct. cineol OE  1 gt
Cipreste OE  1 gt
Niaouli OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um óleo 
vegetal à sua escolha. Aplicar em massagem sua-
vemente sobre o tórax, 1 a 3 vezes por dia.

ORÉGÃO
Origanum compactum

Origem: Marrocos
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
Quimiotipo: carvacrol, timol, 
p-cimeno, γ-terpineno

Vitalidade
Resistência

O óleo de orégão tem importantes proprieda-
des imunoestimulantes, e ainda uma influência 
positiva sobre a energia.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas em 
10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, citronelol, eugenol, 

geraniol. Em uso externo utilizar sempre diluído e em aplica-
ções localizadas.

Difusão: 2 a 5 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Bebida para a resistência
Oregão OE  1 gt
Ravintsara OE  1 gt
Hortelã-pimenta OE  1 gt
A diluir numa colher de chá de mel e dissolver 
numa chávena de infusão de plantas. Tomar 1 a 
2 vezes por dia.

PALMAROSA
Cymbopogon martini

Origem: Nepal
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: geraniol

Cuidado da pele
Insectos

O óleo de palmarosa é um tónico rejuvenesce-
dor, que ajuda a suavizar, acalmar, e hidratar 
a pele.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente geraniol, linalol, farnesol, d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo facial regenerador
Palmarosa OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) sopa) de 
um óleo vegetal de cuidado cutâneo (óleo de 
damasco, óleo de argão…) à sua escolha. Apli-
car massajando suavemente a face e o pescoço.

PATCHOULI
Pogostemon cablin

Origem: Indonésia /  
Sri Lanka
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: patchoulol, 
α-guaieno, patchoulenos

Cuidado da pele 
Circulação

O óleo de patchouli purifica a pele. Melhora a 
concentração e clarifica a mente, propriedades 
particularmente úteis para pessoas que são 
facilmente distraídas. Aplicado em massagem 
favorece a circulação sanguínea nas pernas.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente eugenol, d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Difusão concentração 
Cravinho OE  1 gt
Alecrim ct. cineol OE  1 gt
Hortelã-pimenta OE  2 gts
Patchouli OE  1 gt
A difundir cerca de 10 a 15 min. por hora.



3534

PETITGRAIN 
Citrus aurantium ssp. amara

Origem: Paraguai
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: acetato de 
linalilo, linalol

Relax / stress / insónia

Em difusão o óleo de petitgrain perfuma o 
ambiente, confere calma e equilíbrio e relaxa a 
mente. Limpa e purifica a pele jovem e oleosa.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, geraniol, d-limoneno, citral, 

citronelol, farnesol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Pele oleosa
Petitgrain OE  3 gts
Adicionar a uma bacia de água quente. Utilizar 
um pano embebido na água para colocar sobre 
a face.

PIMENTA-NEGRA
Piper nigrum

Origem: Indonésia / 
Madagáscar
Parte da planta: fruto
Extração: destilação
Quimiotipo: β-cariofileno, 
∆3-careno, limoneno, 
α-pineno, β-pineno

Articulações
Vitalidade / energia

O óleo de pimenta-negra é reconfortante. 
Aplicado em massagem acalma e aquece os 
músculos, aquece as mãos e os pés frios. Actua 
ainda estimulando a digestão.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, farnesol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Pés frios
Pimenta-negra OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. Massajar os pés an-
tes de ir dormir.

PINHEIRO-BRAVO
Pinus sylvestris

Origem: França / Bulgaria
Parte da planta: agulhas
Extração: destilação
Quimiotipo: pinenos, 
limonenos, β-mircenos, 
canfeno, cadinenos

Vias respiratórias
Vitalidade
Resistência

O óleo de pinheiro-bravo suaviza e purifica as 
vias respiratórias. Aplicado em massagem re-
laxa os músculos e favorece a circulação san-
guínea. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo de massagem para músculos e 
articulações
Gaultéria OE  2 gts
Alecrim ct. cânfora OE  1 gt
Zimbro OE  1 gt
Eucalipto citronado OE  2 gts
Pinheiro-bravo OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha.

RAVINTSARA 
Cinnamomum camphora

Origem: Madagáscar
Parte da planta: folhas
Extração: destilação
Quimiotipo: 1,8-cineol, 
sabineno, α-terpineol

Vias respiratórias
Cuidado da pele

Vitalidade / energia

O óleo de ravintsara estimula a resistência, 
suaviza as vias respiratórias, confere energia e 
equilíbrio mental.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, eugenol, geraniol, 

citral.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Solução para aftas
Ravintsara OE  1 gt
Niaouli OE  1 gt
Aplicar sobre as vesículas labiais utilizando um 
cotonete impregnado na solução. 
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SALVA ESCLARÉIA
Salvia sclarea

Origem: França
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
Quimiotipo: acetato de 
linalilo, linalol, germacreno 
D, esclareol

Relax / stress / insónia
Cuidado da pele

Este óleo confere equilíbrio e serenidade du-
rante o período que antecede a menstruação 
(mau humor, tensão mamária,...) e durante a 
menopausa (alterações de humor, irritabilida-
de, agitação, ...).

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, geraniol, d-limoneno, citronelol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem feminino
Salva OE  2 gts
Cipreste OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. Aplicar em massa-
gem sobre o baixo-ventre.

SALVA ESPANHOLA
Salvia lavandulifolia

Origem: Espanha
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
 Quimiotipo: cânfora, 
1,8-cineol, acetato de 
linalilo

Cuidado da pele
Vitalidade / energia

O óleo de salva purifica a pele. O bálsamo 
aplicado no peito ou inalado, exerce um efei-
to calmante sobre as vias respiratórias aéreas. 
O seu odor também promove as capacidades 
de memorização e exerce um efeito positivo 
sobre o humor.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, geraniol, linalol, citral.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Memória e (bom) humor
Salva espanhola OE  1 gt
A diluir numa colher de chá de mel. 1 vez por 
dia.

TANGERINA VERDE
Citrus reticulata

Origem: Brasil / Itália
Parte da planta: casca 
do fruto
Extração: pressão a frio
Quimiotipo: limoneno, 
ɤ-terpineno

Desintoxicar / purificar
Relax / stress / insónia

O óleo da tangerina verde vivifica e equilibra 
a mente. Ideal para situações stressantes. Re-
fresca e purifica o ar. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno, linalol, citral, citronelol. 

Evitar a exposição solar nas primeiras 12 horas após a apli-
cação do óleo na pele.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Difusão purificante
Tangerina verde OE  3 gts
Pinheiro-bravo OE  1 gt
Eucalipto radiata OE  1 gt
A difundir cerca de 10 a 15 min. por hora.

SEGURELHA-
DAS-MONTANHAS

Satureja montana

Origem: Espanha
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
Quimiotipo: carvacrol, 
β-bisaboleno

Vitalidade / energia
Resistência

A segurelha-das-montanhas é um tónico geral 
que estimula e reforça as nossas resistências 
imunitárias naturais.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente geraniol, linalol, d-limoneno.

Difusão: 2 a 5 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Resistência
Segurelha-das-montanhas OE  1 gt
Ravintsara OE  1 gt
A diluir numa colher de chá de mel. 
Max. 3 vezes por dia.
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TOMILHO, TIMOL
Thymus zygis thymol

Origem: Espanha
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
Quimiotipo: timol, 
p-cimeno

Vias respiratórias
Digestão

Resistência

O óleo de tomilho vermelho promove a diges-
tão e o bom funcionamento intestinal. Os seus 
componentes principais timol e carvacrol, têm 
propriedades purificantes. Uma gota de óleo 
de tomilho vermelho misturado numa colher 
de chá de mel suaviza e acalma a garganta 
irritada. 

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, citral, geraniol.

Difusão: 2 a 5 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Bebida de inverno reconfortante
Tomilho, timol OE  2 gts
Canela OE  1 gt
Anis-estrelado OE  1 gt
Eucalipto globulus OE  1 gt
A diluir numa colher de chá de mel e dissolver 
numa chávena de infusão de plantas (Physalis 
Eucalyforce). 

TOMILHO, LINALOL
Thymus zygis linalol

Origem: Espanha
Parte da planta: partes 
aéreas floridas
Extração: destilação
Quimiotipo: linalol, 
4-terpineol, β-mircene

Vias respiratórias

O óleo de tomilho amarelo desentope as vias 
respiratórias e facilita a respiração. A aplicação 
torácica de um bálsamo de tomilho amarelo 
acalma os sintomas gripais e protege-nos no 
Inverno. Adicionado ao elixir bucal contribui 
para a saúde das gengivas.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, citral, geraniol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Elixir bucal
Tomilho, linalol OE  2 gts
Tomilho, timol OE  1 gt
Eucalipto globuls OE  1 gt
Misture num copo de água morna. Utilizar 1-2 
vezes por dia.

TORANJA
Citrus paradisi

Origem: Israel / Sudáfrica 
/ EUA
Parte da planta: casca dos 
frutos
Extração: pressão a frio
Quimiotipo: limoneno, 
β-mirceno, decanol, 
nootkatona

Desintoxicar / purificar
Relax / stress / insónia

O óleo de toranja aligeira e dinamiza a mente. 
Aplicado em massagem purifica a pele e reduz 
o efeito “casca de laranja”.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 2 a 5 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno. Evitar a exposição 

solar nas primeiras 12 horas após a aplicação do óleo na pele.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo de massagem anti-celulite
Cedro OE  1 gt
Cipreste OE  1 gt
Alecrim ct. verbenona OE  1 gt
Toranja OE  2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 

VETIVER
Vetiveria zizanioides

Origem: Madagáscar  
Parte da planta: raizes
Extração: destilação
 Quimiotipo: khusimol, 
 α-vetivon, β-vetivon

Relax / stress / insónia
Cuidado da pele

O óleo de vetiver tem um efeito calmante sobre 
as emoções. No uso cutâneo, este óleo alivia a 
irritação da pele e tem ação reguladora em caso 
de pele oleosa e acne. O seu odor fumado que 
exala a terra e a madeira lembra o patchouli e 
acentua a sensualidade do contato durante uma 
massagem que agrada os sentidos.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente isoeugenol, eugenol, citral.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Massagem sensual
Vetiver OE 3 gts
Ylang ylang OE  2 gts
Laranja OE 2 gts
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de óleo 
vegetal à escolha.
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JASMIM
Jasminum grandiflorum

Absolute (5%)

Origem: Egipto   
Parte da planta: flores
Extração: maceração 
e evaporação 

Relax / stress / insónia

O jasmim tem uma fragrância floral poderosa e 
misteriosa. Pulverizado na atmosfera, o jasmim 
perfuma agradavelmente os espaços de vida 
com aromas que conferem calma e equilíbrio. 
Utilizado num óleo de massagem, estimula a 
sensualidade.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente álcool benzílico, benzoato de benzilo, 

linalol, eugenol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Massagem sensual
Jasmim OE 5 gts
Ylang ylang OE 2 gts
Patchouli OE 1 gt
Junte a 10 ml (= 1 colher de sopa) de óleo ve-
getal à sua escolha, para uma massagem que 
agrada os sentidos.

ERVA-CIDREIRA 
Melissa officinalis 

Óleo essencial (5%)

Origem: França    
Parte da planta: folhas
Extração: destilação 
 Quimiotipo: geranial, néral

Relax / stress / insónia
Digestão

A erva-cidreira é uma erva aromática bem co-
nhecida. O fresco aroma cítrico do seu óleo es-
sencial atua sobre o estresse e suas consequên-
cias, incluindo a insônia. Este óleo suporta ainda 
a digestão em caso de sensação de inchaço.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Peso no estômago
Erva-cidreira OE 3 gts 
Hortelã-pimenta OE 1 gtt
Anis estrelado OE 1 gtt
Adicione uma gota desta mistura a uma colher 
de chá de mel e tome após a refeição para 
apoiar a digestão.

YLANG YLANG TOTUM
Cananga odorata

Origem: Madagáscar
Parte da planta: flores
Extração: destilação
Quimiotipo: germacreno D, 
β-cariofileno, α-farneseno, 
benzoato de benzilo

Cuidado da pele 
Relax / stress / insónia

O ylang ylang possui propriedades que esti-
mulam os sentidos e relaxam ao mesmo tem-
po. Seja em massagem ou no banho, o óleo 
de ylang ylang relaxa e reequilibra o corpo. As 
preparações à base de ylang ylang têm um 
efeito regulador sobre a produção de sebo, 
tanto nas peles oleosas como nas secas.

Utilização:
Via cutânea: massagem, banho: 1 a 2 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal. 
• Contém naturalmente linalol, benzoato de benzilo, geraniol, 

farnesol, salicilato de benzilo, eugenol, d-limoneno, citral.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Uso externo

Óleo de massagem sensual
Ylang ylang OE  1 gt
Gerânio OE  2 gts
Cedro OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 

ZIMBRO
Juniperus communis

Origem: França / Albânia
Parte da planta: bagas
Extração: destilação
Quimiotipo: α-pineno, 
mirceno, sabineno

Articulações 
Vias respiratórias

O óleo de zimbro é um componente importan-
te das preparações destinadas ao alívio da dor 
muscular e da rigidez das articulações. 

Utilização:
Via oral: 1 gota por dia. A diluir numa colher de 
chá de mel ou numa chávena de chá.
• Evitar a utilização prolongada sem a recomendação de um 

técnico especialista (max. 6 semanas). Não utilizar em caso 
de insuficiência renal.

Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo de massagem para músculos e 
articulações doridos
Gaultéria OE  2 gts
Alecrim ct. cânfora OE  1 gt
Zimbro OE  1 gt
Eucalipto citronado OE  2 gts
Pinheiro-bravo OE  1 gt
A diluir em 10 ml (= 1 colher de sopa) de um 
óleo vegetal à sua escolha. 
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ROSA 
Rosa damascena

Óleo essencial (5%)

Origem: Bulgária
Parte da planta: flores
Extração: destilação 
Quimiotipo: citronelol, 
geraniol

Relax / stress / insónia 
Cuidado da pele

O óleo essencial de rosa damascena é ampla-
mente utilizado na perfumaria. A rainha dos 
óleos essenciais apresenta inúmeras proprie-
dades, incluindo a de acalmar e regenerar a 
pele. Em vaporização, a rosa exerce um efeito 
harmonizador e afrodisíaco.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente citronelol, geraniol, citral, linalol, far-

nesol, eugenol, d-limoneno.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Óleo de banho anti-aging
Rosa OE 5 gts
Alfazema verdadeira OE 2 gts
Junte a 10 ml (= 1 colher de sopa) de óleo vege-
tal (por exemplo de órgão), e utilize como um 
óleo de banho suave.

NEROLI
Citrus aurantium  ssp. amara

Óleo essencial (5%)

Origem: Marrocos   
Parte da planta: flores
Extração: destilação  
Quimiotipo: linalol, 
 β-pineno, limoneno

Relax / stress / insónia 
Cuidado da pele

O neroli é extraído das flores extremamente 
perfumadas da laranja amarga (ou laranjeira 
amarga). Os seus aromas florais inebriantes 
conferem bom humor, acalmam e reduzem a 
ansiedade. Além disso, o óleo de neroli reequi-
libra as peles sensíveis, restaurando a lumino-
sidade e a frescura.

Utilização:
Via oral: 1 a 2 gotas, 2 x por dia. A diluir numa 
colher de chá de mel ou numa chávena de chá.
Via cutânea: massagem, banho: 5 a 10 gotas 
em 10 ml de óleo vegetal.
• Contém naturalmente linalol, d-limoneno, farnesol, gera-

niol, citral.

Difusão: 5 a 10 gotas, de acordo com a sua pre-
ferência ou, dependendo do tamanho da sala.

Vaporização bom humor
Néroli OE 5 gts
Litsea OE 2 gts
Pulverize na sala de estar ou no quarto para criar 
uma atmosfera relaxante. 

ABETO-BRANCO

ALECRIM 
 CT. CÂNFORA

ALECRIM
CT. CINEOL

ALECRIM 
CT. VERBENONA

ALFAZEMA-BRAVA

ALFAZEMA  
VERDADEIRA 

ANIS-ESTRELADO

ÁRVORE-DO-CHÁ

BASÍLICO

BERGAMOTA 11

CAJEPUT

CAMOMILA

CANELA 14

CEDRO

CIPRESTE

CITRONELA

COENTRO

 Oral

 Banho

 Massagem

 Difusão

 Inalação
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 Oral

 Banho

 Massagem

 Difusão

 Inalação

 Oral

 Banho

 Massagem

 Difusão

 Inalação

LARANJA 11

LAVANDIN

LIMÃO 11

LITSEA

LOUREIRO

MANJERONA

MURTA

NIAOULI

OREGÃO 14

PALMAROSA

PATCHOULI

PETITGRAIN

PIMENTA PRETA

PINHEIRO- 
SILVESTRE

RAVINTSARA

SALVA ESCLARÉIA

SALVA ESPANHOLA

CRAVINHO 14

ESTEVA

EUCALIPTO 
CITRONADO

EUCALIPTO 
GLOBULUS

EUCALIPTO 
RADIATA

EUCALYPTUS 
SMITHII

ERVA-PRíNCIPE

FUNCHO

GAULTÉRIA 14

GENGIBRE

GERÂNIO

HELICRISO

HISSOPO

HORTELÃ-BRAVA

HORTELÃ-PIMENTA

HORTELÃ VERDE

INCENSO
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 Oral

 Banho

 Massagem

 Difusão

 Inalação

SEGURELHA- 
DAS-MONTANHAS

14

TANGERINA VERDE 11

TOMILHO LINALOL 14

TOMILHO TIMOL 14

TORANJA 11

VETIVER

YLANG YLANG 

ZIMBRO

ERVA-CIDREIRA 
(5%)

 

 JASMIM (5%)  

NEROLI (5%)  

ROSA (5%)  



∆
 0

22
0 

PT

Distribuidor oficial em Portugal
Núcleo Empresarial da Venda do  
Pinheiro, Quinta dos Estrangeiros, 
Zona Norte, Rua C, Armazém 32, 
2665-601 Venda do Pinheiro
www.bioceutica.pt

Siemenslaan 11, B-8020 Oostkamp - Belgium 
www.keypharm.com


