
INVERNO 2018

Estação Inverno: Dicas de produtos
que fortalecem a saúde e protegem a pele e cabelos!

Óleo de Jojoba!
Um precioso óleo que deixa os

cabelos aveludados, a pele
hidratada e iluminada.



Há 15 anos no mercado, nossa proposta é levar para você produtos da mais alta 
qualidade, totalmente naturais, livres de petroquímicos, essências sintéticas, 
parabenos e sem ingredientes de origem animal.

A Aromaterapia é uma terapia natural com benefícios cientificamente comprovados, 
que busca de forma integrada obter o equilíbrio físico e emocional.

Com a utilização de ingredientes 100% puros: Óleos Essenciais, Vegetais, 
Aloe Vera e Argilas, entre outros, formulamos produtos que trazem inúmeros 
benefícios.

Acreditamos que a manutenção da saúde e geração de bem-estar estão intimamente 
ligados à natureza somado a um estilo de vida saudável.



Este catálogo é destinado à venda direta dos produtos Phytoterápica. As 
promoções são válidas para o período de 01/06/2018 a 31/08/2018 ou 
enquanto durarem os estoques. Os preços deste catálogo são sugeridos aos 
Consultores Phytoterápica que são pessoas independentes e absolutamente 
livres para revender os produtos pelo preço que melhor achar conveniente.
O conteúdo deste catálogo é protegido por direitos autorais e não poderá 
ser modificado, alterado, cedido, reproduzido no todo ou em parte, sem a 
prévia autorização do titular.  O uso irregular e/ou não autorizado deste 
catálogo e seu conteúdo estará sujeito às penalidades da legislação vigente. 
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Aromatização de ambiente: em um aromatizador coloque 5 gotas do óleo de sua preferência e 
complete com água.

Spray: coloque 15 a 20 gotas do óleo de sua preferência em 200ml de água. Agite antes de usar.

Banho: 1 gota na esponja ou bucha vegetal, 15 a 20 gotas na banheira.

Banho de Assento: 5 gotas do óleo indicado para 5 litros de água.

Compressas: Coloque 2 gotas do óleo a sua escolha para meio litro de água.

Escalda-pés: 10 gotas do óleo de sua preferência em 5 litros de água quente. Tempo indicado de 20 
minutos.

Vaporização: 6 a 8 gotas do óleo indicado em uma bacia com 1 litro de água quente. Inalar por 15 a 
20 minutos.

Nebulização: 1 a 3 gotas do óleo indicado no copinho e complete com soro fisiológico.

Massagem: 30 a 40 gotas de óleo, conforme necessidade, em 60ml de Óleo Vegetal a sua escolha.

Uso Cosmético: diluição de óleos essenciais ou vegetais em xampus, condicionadores, sabonetes 
líquidos, cremes hidratantes, máscaras de argila, reparadores de pontas de cabelos, tônicos faciais e 
capilares, etc.

Uso Tópico: 1 a 2 gotas do óleo essencial indicado direto no local.

FORMAS DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

- um mundo de possibilidades!

Os Óleos Essenciais podem ser usados de diversas formas trazendo inúmeros benefícios.

Alguns óleos são contraindicados para gestantes e crianças menores de 2 anos.
Consulte sempre uma Consultora ou Consultor Phytoterápica ou entre em contato com a Central de 
Atendimento: (11) 3168-6111.



O requinte vem da leveza que 
esse óleo oferece. 
Sua formulação é de alta 
compatibilidade com a pele humana. 
No rosto, ele limpa os poros e ajuda a 
regular a oleosidade da pele inclusive 
as acneicas.
Tem toque seco evitando que a pele 
fique pegajosa. 
Excelente para uso após a limpeza 
de pele.

Revista Phytoterápica – Inverno4

Preciosidade e requinte! 

Esses são os adjetivos que melhor 
traduzem o Óleo de Jojoba. 
Rico em esteres de cera líquida ele 
trata, regenera, confere 
elasticidade e emoliência seca, 
suavizando linhas de expressão.
Precioso como a natureza esse  
óleo é um aliado aos cabelos; 
proporciona brilho, maciez, 
controle imediato do frizz e leveza. 
No couro cabeludo a ação é de 
limpeza nos folículos capilares, 
sendo eficaz no tratamento de 
caspa e seborreia. 



Cabelo: muito usado para umectação em tratamentos 
capilares. É possivel misturar óleos essencias e 
potencializar seu efeito: Óleo Essencial de Ylang Ylang para 
cabelos enfraquecidos, Óleo Essencial de Alecrim para 
queda de cabelo, entre outros.

Pele acneica: na palma da mão misturar 10 gotas do Óleo 
de Jojoba com 3 gotas do Óleo Essencial de Gerânio. 
Usar após a limpeza de pele, de preferência a noite.

Corpo: para drenagem linfática, misturar 20 gotas de Óleo
Essencial de Erva Doce, Mandarina Vermelha, Limão Tahiti
ou Laranja Doce em 30ml de Óleo de Jojoba.
Faça massagem na região

ÓLEO DE JOJOBA EXTRA VIRGEM PHYTOTERÁPICA
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ÓLEO DE JOJOBA

   Facilita o desembaraço;
   Deixa os cabelos aveludados, flexíveis e brilhantes;
   Modela e controla o frizz;
   Limpa os folículos capilares;
   Facilita o crescimento dos cabelos.

BENEFÍCIOS PARA O CABELO: 

R$

R$

30ml - cód. 125

72,20

64, 90

ÓLEO DE JOJOBA
EXTRA VIRGEM

Simmondsia Chinensis

LANÇAMENTO
PROMOÇÃO DE 

   Suaviza linhas de expressão;
   Trata acnes, equilibrando a oleosidade;
   Cuida da elasticidade da pele;
   Trata a pele sensível dos lábios;
   Trata peles sensíveis com rosácea.

BENEFÍCIOS PARA A PELE:

FORMAS DE USO:

F�n�i�n� �� 
c���lo� �eco�, 
�isto� � ��eoso�!



Óleos essenciais são compostos naturais extraídos da parte aromática 
das plantas, como folhas, flores, galhos, troncos, raízes e casca de 
frutos. São voláteis e muito concentrados, com muitos componentes 
químicos diferentes, fazendo com que sejam multifuncionais, podendo 
ser utilizados para diversas finalidades terapêuticas.
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ALECRIM
Rosmarinus officinalis 10ml - cód. 01

R$ 43,40
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Atua na estafa mental;

Excelente para memória e cognição;

Diminui a queda de cabelo.

BERGAMOTA

Atua nos sintomas da ansiedade e depressão;
Hidrata peles secas;
Auxilia no tratamento de vitiligo e psoríase.

Citrus bergamia 5ml - cód. 101

R$ 35,40

ARTEMÍSIA

Atua nos sintomas da menopausa;
má circulação e dores nas articulações;
Alivia cólicas menstruais;

Artemisia vulgaris 5ml - cód. 100

R$ 43,50

Para dores nas pernas: pingue 1 gota do Óleo 
Essencial de Artemísia na palma 
da mão + 3 gotas do Óleo Vegetal de Andiroba. 
Massageie as pernas.

Para reduzir ansiedade: misture 30 gotas do
Óleo de Bergamota em 60 ml do Óleo Vegetal 
de Coco Babaçu. Massagear suavemente os 
punhos, pescoço, costas e tornozelos. 

CANELA CÁSSIA

Estimula a circulação sanguínea;
Atua contra náuseas e enjoos;
Estimula a atividade cerebral.

Cinnanomum cassia 10ml - cód. 77

R$ 57,90

Má circulação: misture 60 ml do Óleo Vegetal 
Andiroba + 2 gotas do Óleo Essencial de Canela.
Massageie as pernas sempre que desejar. .

ÓLEOS ESSENCIAIS

Reduz desânimo e cansaço.
Para concentração nos estudos: pingue 1 
gota do Óleo Essencial de Alecrim no colar 
aromático ou 5 a 8 gotas no aromaizador 
de ambiente.



CEDRO

Cicatrizante e anti-inflamatório;
Alivia sintomas da tosse, bronquite e excesso 
de muco em crianças pequenas;
Aumenta a produção de colágeno e elastina.

Juniperus virginiana 10ml - cód. 05

R$ 33,00
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Para muco (catarro em crianças): na palma da 
mão pingue 5 gotas do bálsamo de Copaíba 
+ 2 gotas do Óleo Essencial de Cedro. Massageie 
o peito e costas. 

CITRONELA

Excelente repelente de mosquitos, baratas, 
pulgas e carrapatos;
Atua na fadiga mental;
Trata tendinite.

Cymbopogon nardus 10ml - cód. 114

R$ 29,00

CIPRESTE

Suaviza varizes e alivia hemorroidas;
Trata cistos, espinhas pústulas, erupções 
cutâneas, nódulos;
Atua nos sintomas de asma e bronquite.

Cupressus sempervirens 5ml - cód. 102

R$ 42,60

Para eliminar cistos sebáceos: aplique 1 ou 2 
gotas diretamente no local. Massageie no local.

Para tendinite: fazer uma pasta com argila 
amarela e água. Adicione 2 a 3 gotas  do 
Óleo Essencial de Citronela, aplique no local 
 e deixe secar.

COPAÍBA

Fungicida poderoso, contra micoses em geral;
Atua nos sintomas de sinusites; 
pneumonias e tosses;
Atua na ansiedade e desânimo.

Copaifera officinalis
10ml - cód. 08

R$ 35,50

Para micoses e fungos: fazer escalda-pés 
com 10 gosta do Óleo Essencial de Copaíba 
em 5 litros de água.



CRAVO

Potente analgésico local;
Fortíssimo antimicrobiano e antioxidante;
Fortalecedor das unhas.

Eugenia caryophyllata 10ml - cód. 09

R$ 35,10
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Para fortalecer as unhas: misture na palma da 
mão 1 gota do Óleo Essencial de Cravo com 3 
gotas do Óleo Vegetal de Argan. Massageie 
todas as unhas.  

EUCALIPTO GLOBULUS

Excelente para o trato respiratório: asma, 
bronquite, gripes, sinusite, rinite e pneumonia;
Melhora o humor e falta de vitalidade;
Anti-inflamatório e antimicrobiano.

Eucalyptus globulus 10ml - cód. 11

R$ 28,00

ERVA DOCE

Alivia dores estomacais e cólicas;

Diminui celulites, é diurético e desintoxicante;
Estimula a produção de leite materno.

Foeniculum vulgare 5ml - cód. 103

R$ 34,60

Para trato respiratório: pingue 5 gotas do 
Óleo Essencial de Eucalipto na banheira ou  
1 gota no nebulizador com soro fisiológico
e inale até acabar.

EUCALIPTO CITRIODORA

Excelente bactericida, atua na pneumonia 
e tuberculose;
Alivia dores articulares e reumáticas;

Limpa as toxinas da poluição, fungos e vírus.

Eucalyptus citriodora 10ml - cód. 56

R$ 32,00

Para dores articulares ou reumáticas: misture 
15 gotas do Óleo Essencial de Eucalipto Citriodora 
com 15 gotas do Óleo Essencial de Hortelã 
Pimenta em 60ml do Óleo Vegetal de Arnica e 
massageie o local.

ÓLEOS ESSENCIAIS

Para estimular o leite materno: misture na 
palma da mão 1 gota do Óleo Essencial de 
Erva Doce + 3 gotas do Óleo Vegetal de 
Camomila. Massageie a mama 
delicadamente e retire antes de amamentar. 



GENGIBRE

Atua nas náuseas, vômitos e auxilia a digestão;

Alivia dores musculares e reumáticas;
Mucolítico: dissolve muco da garganta 
e pulmões.

Zingiber officinale 5ml - cód. 104

R$ 39,20
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Para os comuns enjoos de viagem: coloque 
algumas gotas do Óleo Essencial de Gengibre em 
um lenço e pendure na saída de ar do carro ou inalar 
direto no frasco.

HORTELÃ-PIMENTA

Excelente expectorante, atua em 
resfriados, asma, bronquite e sinusite;
Atua na fadiga mental;
Diminui dores de cabeça;
Atua no mau hálito.

Mentha piperita 10ml - cód. 14

R$ 41,10

GERÂNIO

Alivia sintomas da TPM e menopausa como fluxo 
irregular, seios doloridos e cólicas mestruais;
Equilibra a oleosidade da pele;

Equilibra hormônios femininos.

Pelargonium graveolens 5ml - cód. 105

R$ 44,90

Para cólicas e sintomas menstruais: misture 1 gota 
do Óleo Essencial de Gerânio + 3 gotas do Óleo 
Vegetal de Camomila. Massageie o ventre e 
aqueça-o.       

Para saúde bucal: fazer bochecho ou gargarejo 
com 1 gota do Óleo Essencial de Hortelã em 
1 copo d’água .

LARANJA

Calmante, combate a insônia e estimula 
a alegria;
Atua na retenção de líquidos, diminuindo 
também a celulite;
Indicado para drenagem linfática.

Citrus Sinensis
10ml - cód. 51

R$ 25,00

Para retenção de líquidos: misture em 60ml do 
Óleo Vegetal de Andiroba + 15 gotas do Óleo 
Essencial de Laranja + 15 gotas do Óleo Essencial 
Cipreste. Massageie glúteos, coxas e abdômen.   



Embalagem prática, econômica
e de fácil aplicação!

LAVANDA
Lavandula officinalis 10ml - cód. 16

R$ 42,00
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LEMONGRASS

Hipotensor e vasodilatador;
Anti-inflamatório, atua em dores musculares, 
reumáticas, ciática e fibromialgia;
Diminui a oleosidade e fortalece os cabelos;
Repelente natural de mosquitos, moscas 
e carrapatos.

Cymbopogon citratus
10ml - cód. 115

R$ 33,00

AEROSSOL
LAVANDA

SABONETE
LAVANDA

E BURITI

15ml/10g - cód. 61

R$ 51,00

15ml/10g - cód. 78

R$ 14,60

LIMÃO-TAHITI

Atua no combate a celulite, varizes e retenção
de líquidos;
Trata hemorroidas;
Atua nos medos, negativismo e mágoas;
Gastroprotetor e solvente natural de gorduras.

Citrus aurantifolia
10ml - cód. 18

R$ 27,20

ÓLEOS ESSENCIAIS

Para fortalecer os cabelos: coloque uma gota em 
um punhado de xampu, use como de costume 
todas as vezes que lavar o cabelo.

Para trazer alegria e afastar medo: 3 gotas na 
bucha durante o banho pela noite.

Para asma: misture 15 gotas do Óleo Essencial de 
Lavanda em 30ml do Óleo Vegetal de Camomila, 
massageie o peito. Ou pingue 1 gota no nebulizador, 
complete com soro fisiológico.

Reduz a ansiedade, estresse e distúrbios 
do humor;
Excelente analgésico e anti-inflamatório;
Eficaz no tratamento de queimaduras e cortes;
Atua em caso de asma.



MANDARINA VERMELHA

Atua em casos de depressão e ansiedade.  
Proporciona alegria e aconchego. 
Considerado o óleo da felicidade;
Tônico para pele envelhecida;
Indicado para acalmar e favorecer o sono 
de bebês.

Citrus deliciosa 10ml - cód. 55

R$ 53,00
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Para linhas de expressão: misture na palma 
da mão 1 gota do Óleo Essencial de Mandarina 
e 4 gotas do Óleo Vegetal Rosa Mosqueta. 
Aplique na pele para dormir.

MANJERONA

Analgésico para dores musculares, 
contusões e reumatismo;
Contra piolhos;
Hipotensor, calmante e sedativo.

Origanum marjorana 5ml - cód. 106

R$ 58,60

MANJERICÃO

Tônico para o sistema nervoso;

Estimula concentração;

Expectorante, acalma tosses e soluços;

Alivia dores musculares.

Ocimum basilicum 10ml - cód. 19

R$ 26,80

Para ansiedade e cansaço mental: no aromatizador 
de ambiente, misture 3 gotas do Óleo Essencial de 
Manjericão + 3  gotas do Óleo Essencial de Petitgrain.
Complete com água.

Para piolhos: misture 20 gotas do Óleo Essencial de 
Manjerona, com 20 gotas do Óleo Essencial de 
Lavanda em 60ml do Óleo Vegetal de Coco Babaçu. 
Aplique no couro cabeludo.

OLÍBANO

Excelente para o trato respiratório, 
limpa os pulmões;
Auxilia na concentração e na meditação;
Atua no envelhecimento da pele 
(marcas de expressão).

Boswellia carteri
5ml - cód. 107

R$ 89,90

Para meditar: Coloque no aromatizador de 
ambiente 5 gotas do Óleo Essencial de Olíbano 
e 5 gotas do Óleo Essencial Vetiver. 



CREME PARA OS PÉS
MELALEUCA E MENTA

50g - cód. 63
R$ 54,50

MELALEUCA

A Melaleuca ou Tea Tree é um dos óleos 
essenciais mais versáteis e conhecidos. 
Dentre as inúmeras propriedades destacamos 
seu poder antibiótico, antiviral, bactericida, 
cicatrizante, analgésico, revigorante, fungicida, 
expectorante, antiacne, anticaspa, antimicótico.

Para micose de unha: 
aplique 1 gota 2

vezes ao dia.

 

ÓLEO ESSENCIAL
DE MELALEUCA

10ml - cód. 21
R$ 38,00

SABONETE VEGETAL 
DE MELALEUCA E ANDIROBA

100g - cód. 68

R$ 14,60

ÓLEO ESSENCIAL
DE MELALEUCA
EM AEROSSOL

15ml/10g - cód. 62
R$ 48,20
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ÓLEOS ESSENCIAIS



PALMAROSA

Potente regenerador celular;

Atua nas infecções tópicas, eczemas, 
ressecamento e excesso de oleosidade;

Age como bactericida e fungicida.

Cymbopogon martini 5ml - cód. 108

R$ 33,30
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PETITGRAIN

Aumenta a resistência do corpo;
Pele: vermelhidão e irritação;
É um ótimo estimulante intelectual e fortifica a memória;
Atua na ansiedade e depressão.

Citrus aurantium
10ml - cód. 25

R$ 36,90

PATCHOULI

Recupera pele rachada;
antisséptico e fungicida;         

Diminui tensões e preocupações;

Afrodisíaco.

Pogostemon patchouli 5ml - cód. 109

R$ 30,80

Para peles secas: 10 gotas do Óleo Essencial 
Patchouli + 5 gotas do Óleo Essencial de 
Cedro + 60ml do Óleo de Amêndoa doce.   

SÁLVIA ESCLAREIA

Equilibra os hormônios femininos;
Reduz oleosidade da pele;

Atua na Ansiedade, insônia causada pela 
menopausa;

Trata caspas e oleosidade capilar.

Salvia sclarea
5ml - cód. 110

R$ 48,70

Para  reduzir oleosidade da pele: fazer uma máscara 
misturando uma colher de sopa de argila preta
com água e pingue 2 gotas do Óleo essencial  de 
Sálvia. Aplique na pele e retire com água quando 
secar.

Para rejuvenescer: 1 colher de sopa cheia de 
argila verde + 1 gota do Óleo Essencial de 
Olíbano + 1 gota do Óleo Essencial de Palmarosa. 
Misturar a argila até formar uma pasta. Adicione 
os óleos e misture. Aplique em todo o rosto. 
Deixe 20 minutos. Enxague.

Para estimular o intelecto: no aromatizador coloque 
3 gotas de Óleo Essencial de Petitgrain + 7 gotas do 
Óleo Essencial de Limão Tahiti. Complete com água.



TANGERINA

Náuseas em gestantes;
Antiespasmódico;
Diminui inchaços e retenção de líquidos;
Regenerador celular.

Citrus reticulata blanco 10ml - cód. 27

R$ 25,50
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Para naúseas em gestantes: pingue 5 
gotas do Óleo Essencial de Tangerina no 
aromatizador de ambiente e complete 
com água.

VETIVER

Excelente em casos de artrite, artrose, 
tendinite e dores em geral;
Atua nas manchas escuras de pele;

Diminui a ansiedade e relaxa;

Estimula a libido, afrodisíaco.

Vetiveria zizanioides 5ml - cód. 111

R$ 41,80

TOMILHO

Combate a tosse e é expectorante;
Potente bactericida e antifúngico, atua nas 
micoses de unha;
Trata acnes e espinhas.

Thymus vulgaris 10ml - cód. 28

R$ 35,90

Para acnes e espinhas: fazer 1 máscara de 
argila verde com 1 gota do Óleo Essencial 
de Tomilho. Usar 1 vez por semana até melhorar.            

Para clarear manchas escuras: misture 10 
gotas do Óleo Essencial de Vetiver + 5 gotas do 
Óleo  Essencial de Lavanda em 60ml no bálsamo 
de Copaíba. Aplicar à noite. 

YLANG YLANG

Estimulante e afrodisíaco;
Na pele, atua contra o desequilíbrio sebáceo,
seborreia, desnutrição e desidratação;
Reduz a ansiedade e irritabilidade;
Auxilia a hipertensão na gravidez.

Cananga odorata
5ml - cód. 112

R$ 44,65

ÓLEOS ESSENCIAIS

Para auxilio de hipertensão na gravidez: Pingue 5 a 8 
gotas no aromatizador de ambiente e complete com 
água ou pingue 1 gota do Óleo Essencial de Ylang Ylang 
no colar aromático. Use o dia todo e reaplique quando 
necessário.
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Em 21 de junho começa o Solstício 
de Inverno, que é um fenômeno  
que marca o início do inverno. 
Época em que aproveitamos 
para curtir um chocolate quente, 
caldos e sopas, um chá bem quente. 
Sem falar das comidas típicas das 
festas juninas, com fogueira e muita 
festa.

O vento gelado pede 
casacos, botas e cachecóis.
Ahh… o inverno.

Apesar de muitas coisas boas que 
essa estação traz, é importante tomar 
alguns cuidados e para isso 
podemos contar com a aromaterapia 
como nossa aliada.

10ml - cód. 19
R$26, 80

10ml - c
ód. 11

R$ 28,00

5ml - cód. 107

R$89, 90

10ml - cód. 14

R$ 41,10

Os óleos essenciais são verdadeiros anjos da guarda do nosso organismo. Podem ser usados no difusor 
elétrico, no colar aromático, massagem na garganta e tórax, durante o banho e, numa emergência, pingue uma 
gota na palma da mão e inale profundamente.
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Alivia tosse, expectorante 

e fortalece a imunidade

10ml - cód. 01
R$ 43, 40

Expectorante e 
atua na sinusite

Atua na rinite e sinusite, 

limpa o ar (co
ntra viírus). 
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CASTANHA-
DO-PARÁ
Bertholletia excelsa

Umectante e evita 
descamação da pele.

60ml - cód. 40

R$ 36,10

R$ 32 , 50

BURITI
Mauritia flexuosa

Luminosidade para a 
pele. Aumenta a 
elasticidade e evita o 
ressecamento.
60ml - cód. 38

R$ 33,90

R$ 30 , 50

DICAS DE INVERNO
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Por causa do vento frio e seco a pele tanto do rosto, como do corpo, sofre com descamação, alergias a baixa 
temperatura e leves queimaduras. Para isso separamos algumas sugestões de óleos vegetais que deixarão a 
derme bem mais hidratada e nutrida.

Os óleos vegetais são ricos em proteínas, sais minerais e vitaminas, são emolientes e excelentes para 
hidratar a pele. 

Dicas para a pele

CAMOMILA ALEMÃ
Matricaria recutita

Hidrata e leva nutrientes 
para a derme. 
Antialérgico e trata 
peles com descamação.

60ml - cód. 37

R$ 28,10

R$ 25, 30

CALÊNDULA
Calêndula officinalis
É emoliente, 
anti-inflamatória, 
trata dermatites e 
queimaduras leves.

60ml - cód. 81
R$ 25,30

R$ 22 , 80

GERGELIM
Sesamum indicum
Auxilia em caso 
de manchas 
escuras, retarda o 
envelhecimento 
precoce, trata 
inflamações da 
pele e alergias.

R$ 23 , 50

60ml - cód. 43

R$ 26,10

Dica de como usar:
Os óleos vegetais podem ser aplicados diretamente 
na pele. Usar sempre que houver necessidade. 



R$ 48 , 00

R$ 42 , 20

R$ 28 , 80

20ml - cód. 36
R$ 46,80

ARGAN
Argania spinosa
Hidrata, nutre, 

traz maciez e 
flexibilidade.

Dica de como usar:
Acresente algumas gotas 
ao creme capilar.

20ml - cód. 32

R$ 53,20

AÇAÍ
Euterpe oleracea

Sela pontas duplas, 
restaura cabelos 

ressecados.

Dica de como usar: 
Coloque algumas gotas na 
palma da mão e aplique nas 
pontas do cabelo.

18 Revista Phytoterápica – Inverno

Um dos motivos pelo qual o cabelo resseca no inverno é o banho quente. Mas tentar tomar banho morno é difícil, certo? 
A saída é aumentar as máscaras capilares, e para isso os óleos vegetais são excelentes aliados.

Dicas para o cabelo

R$37 ,80
250ml - cód.118

R$52,20
500ml - cód.119

Rico em ácidos graxos, 
gordura boa, que 
alimenta e hidrata 
os cabelos.Dica de como usar:

Tem ótima absorção em 
cabelos crespos, modela e 
tira o frizz. Aplique no 
comprimento e pontas.

60ml - cód. 31
R$ 32,00

ABACATE
Persea americana

Recupera fios 
ressecados e 

hidrata.

Dica de como usar:
Para fortalecer e aumentar o brilho, 
acrescente 30 gotas do Óleo Essencial de Ylang Ylang 
em 60ml do Óleo Vegetal de Abacate. 
Faça uma máscara envolvendo todo o cabelo. 
Deixe agir por 30 minutos 
e lave com xampu.



cód. 66

Lemongrass: Capim-cidreira

LEMONGRASS
E PRACAXI

Hidrata a pele deixando-a 
com um toque macio e 
aveludado, promove um 
banho descongestionante 
e restaurador.

cód. 78

LAVANDA 
E BURITI

Hidrata profundamente a pele, 
recuperando sua umidade e 
elasticidade natural.

Limpeza e tratamento natural sem agredir a sua pele. Com óleos essenciais 100% puros, manteiga de Cupuaçu, 
Karité e Tucumã, para deixar sua pele mais saudável. Transforme seu banho um momento de bem-estar.

cód. 68

MELALEUCA
E ANDIROBA

Poderoso imunoestimulante, 
com propriedades antifúngicas 
e bactericidas. Controla a 
oleosidade da pele.

19

R$14,60
unidade - 100g

SABONETES

Revista Phytoterápica – Inverno



Óleos vegetais são gorduras extraídas de grãos, sementes e 
polpas de frutos. São formados por ácidos graxos a maior parte 
insaturados, que são os ômegas 3, 6 e 9, e vitaminas A, D e E, 
dentre outros compostos. Seu odor é suave e característico da 
qual foi extraído, são emolientes, umectantes e pouco voláteis.
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60ml - cód. 31 R$ 32,00

20ml - cód. 36 R$ 46,80

ABACATE
Persea americana

Fortalece os cabelos, hidrata, dá 
brilho e previne a queda. 

Estimula a síntese do colágeno e 
prevene o envelhecimento da 
pele.

Acelera a cicatrização de cortes 
e feridas e evita queloides.

ÓLEOS VEGETAIS
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Para crescimento da sobrancelha: misture 60ml de Óleo 
Vegetal de Abacate + 30 gotas de Óleo Essencial de Alecrim. 
Aplique algumas gotas com o cotonete sobre as sobrancelhas.

Hidratação capilar: Aplique o Óleo Vegetal de Abacate no 
comprimento e pontas do cabelo. Deixe agir por 1h e lave 
como de costume.

AMÊNDOA DOCE
Prunus amygdalus dulcis

Nutre os cabelos, unhas e 
cutículas.

Hidrata peles ressecadas, 
irritadas ou com descamação. 

Previne estrias. 

ARGAN
Argania spinosa

Reduz pontas duplas, 
ressecamento e frizz.

Protege dos danos causados por 
produtos químicos.

Previne e reduz ressecamento e 
rachaduras da pele.

Óleo reparador de pontas: misture 60ml de Óleo Vegetal 
de Argan +20 gotas de Óleo Essencial de Lavanda. 
Pingue duas gotas na mão e aplique nas pontas dos 
cabelos sempre que necessário.

Fortalecedor de unhas: em 20ml de Óleo Vegetal de 
Argan misture 10 gotas de Óleo Essencial de Cravo. 
Colocar 1 a 2 gotas na unha e massageie.

Fortificante capilar    -    Rejuvenescedor    -    Cicatrizante

Umectante    -    Nutritivo    -    Hipoalergênico

Protetor capilar    -    Restaurador    -    Anti-frizz

Óleo hidratante pós-banho: misture 60ml de Óleo Vegetal 
de Amêndoa Doce + 15 gotas de Óleo Essencial de Ylang 
Ylang + 30 gotas de Óleo Essencial de Tangerina.

Blend relax para gestantes: 60ml de Óleo Vegetal de 
Amêndoa Doce + 30 gotas de Óleo Essencial de Lavanda, 
use massageando a sola dos pés.

Revista Phytoterápica – Inverno

60ml - cód. 33 R$ 25,30

R$ 42 , 20

R$ 28 , 80



R$ 25 , 30

60ml - cód. 37 R$ 37,00

30ml - cód. 39 R$ 28,10

ARNICA MONTANA
Arnica montana L.

Atua em dores musculares, 
contusões, hematomas, 
inchaços, torsões e dores 
reumáticas.

Estimula a circulação sanguínea 
prevenindo varizes e dores das 
pernas.

Para inchaços e hematomas de pancadas: misture 60ml 
de Óleo Vegetal de Arnica Montana +20 gotas de Óleo 
Essencial de Hortelã-pimenta +20 gotas de Óleo 
Essencial de Cipreste. Massagear o local.

Circulação das pernas: em 60ml de Óleo Vegetal de Arnica 
Montana misture 2 gotas de Óleo Essencial de Canela 
Cássia. Massageie a perna de baixo para cima.

CALÊNDULA
Calêndula officinalis

Atua em cólicas menstruais, 
sintomas de TPM e menopausa. 

Tem ação calmante nas 
dermatites, assaduras, 
queimaduras, rachaduras dos 
seios e queimaduras.

Para suavizar ou prevenir assaduras: em 60ml de Óleo 
Vegetal de Calêndula misture 30 gotas de Óleo Essencial 
de Lavanda. Aplique sobre a pele.

Cólicas menstruais: misture 60ml de Óleo Vegetal de 
Calêndula +10 gotas de Óleo Essencial de Lavanda +20 gotas 
de Óleo Essencial de Sálvia Esclareia. Massageie  o abdômen.  

CAMOMILA ALEMÃ
Matricaria recutita

Suaviza queimaduras do sol, 
dermatite, eczema, erupções 
cutâneas, feridas e rachaduras.

Atua também no clareamento dos 
cabelos, dando mais luminosidade, 
no ressecamento, feridas e males 
do couro cabeludo.

Para luminosidade de cabelos claros: misture 30ml de Óleo 
Vegetal de Camomila +15 gotas de Óleo Essencial de 
Limão-Tahiti. Aplique algumas gotas no comprimento e 
pontas, massageando bem. Não precisa enxaguar. 

Alergias na pele: Aplicar algumas gotas do Óleo Vegetal de 
Camomila Alemã no local da alergia.

Anti-inflamatório    -    Analgésico    -    Circulação Sanguínea

Antiálérgico    -    Bactericida    -    Calmante

Calmante    -    Clareador capilar    -    Peles sensíveis

22 Revista Phytoterápica – Outono

60ml - cód. 81 R$ 25,30 R$ 22 , 80



R$ 23 , 5060ml - cód. 43 R$ 26

60ml - cód. 44 R$ 27,70

60ml - cód. 45 R$ 22,60

GERGELIM
Sesamum indicum

Evita a queda dos cabelos e 
auxilia a regredir o processo de 
embranquecimento.

Hidrata, traz maciez, elasticidade 
e protege a pele. Auxilia no 
tratamento de eczema e 
psoríase.

Aumento da tonicidade e firmeza 
muscular.
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Para evitar o embranquecimento precoce: misture 
30ml de Óleo Vegetal de Gergelim +30ml de Óleo 
Vegetal de Castanha-do-Pará +20 gotas de Óleo 
Essencial de Majerona. Aplique nos cabelos 
diariamente, da raiz às pontas.

Nutrição capilar: Adicione 1 colher de sopa de Óleo 
Vegetal de Gergelim nas máscaras e cremes capilares.

GERME DE TRIGO
Triticum vulgare 

Nutre e hidrata a pele áspera, 
ressecada e rachada.

Evita a queda e quebra dos 
cabelos. Traz sedosidade, brilho, 
maciez e resistência.

Para peles ressecadas: misture 60ml de Óleo Vegetal de 
Germe de Trigo +20 gotas de Óleo Essencial de Palmarosa. 
Massagear o local.

Fortificante capilar: misture 60ml de Óleo Vegetal de 
Germe de Trigo +30 gotas de Óleo Essencial de Ylang 
Ylang. Aplique no comprimento e pontas uma pequena 
quantidade com os cabelos secos ou úmidos.

GIRASSOL
Helianthus annuus

Para peles sensíveis e delicadas. 
É um excelente cicatrizante para 
esfoladuras, contusões, feridas e 
escaras.

Revitaliza, dá brilho, nutre, 
fortalece, regenera fios 
danificados e quebradiços.

Para escaras:  misture 60ml de Óleo Vegetal de Girassol 
+30 gotas de Óleo Essencial de Lavanda. Aplicar no local 
3x ao dia.

Cicatrização de cortes, ferimentos e machucados: Aplique 
algumas gotas do Óleo Vegetal de Girassol direto no local.

ÓLEOS VEGETAIS

Estimulante de colágeno    -    Rejuvenescedor    -    Previne queda de cabelo

Regenerador    -    Condicionador    -    Fortalecedor capilar

Protetor capilar    -    Restaurador    -    Anti-frizz

Revista Phytoterápica – Inverno
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ROSA MOSQUETA
Rosa canina

Para clarear olheiras: Aplicar direto nas olheiras 1x ao dia, sempre no período da noite.

SEMENTE DE UVA
Vitis vinifera

Contém vitamina E, ácidos fenólicos e fitoesterois.

Melhora a elasticidade da pele pois restaura o colágeno.

Potente antioxidante e combate aos radicais livres, evitando o 
aparecimento de rugas.

Óleo pós-banho para hidratação: misture 60ml de Óleo 
Vegetal de Semente de Uva + 20 gotas de Óleo Essencial de 
Ylang Ylang +2 gotas de Óleo Essencial de Canela Cássia.

Antirrugas: misture 30ml de Óleo Vegetal de Semente de 
Uva Orgânico +10 gotas de Óleo Essencial de Olíbano +5 
gotas de Óleo Essencial de Cedro. Aplique no local desejado.

Antioxidante    -    Firmador da pele    -    Estimulante do colágeno
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Rejuvenescedor    -    Clareador    -    Regenerador celular

Atua na prevenção e redução de linhas de 
expressão. Efeito Botox. Ameniza olheiras e 
bolsas.

Suaviza manchas e cicatrizes de pós-operatório, 
cicatrizes antigas e queloides. Previne estrias. 

Clareia a pele das axilas e virilhas.
30ml - cód. 47

R$ 48,60

10ml - cód. 117 R$ 34,20

10ml - cód. 67

R$ 27,00

60ml - cód. 48

R$ 28,30

30ml - cód. 53

R$ 52,20

500ml - cód. 59

R$ 55,80

Com sensação gelada, a esfera metálica produz um efeito de 
massagem na aplicação, estimulando as células a produzirem 
colágeno, auxiliando assim a diminuir as linhas de expressão.

Rosa Mosqueta

Revista Phytoterápica – Inverno



20ml - cód. 32 R$ 53,20

60ml - cód. 34 R$ 45,50

AÇAÍ
Euterpe oleracea

Regenera lesões de pele, 
queimaduras, dermatites, 
escamações e ressecamento. 
Previne rugas, flacidez, estrias.

Excelente regenerador capilar, 
traz brilho, nutre, evita ponta 
dupla e frizz.

25

Prevenção de estrias na gravidez: aplique na barriga, seios, 
pernas e glúteos massageando o local 2x ao dia.

Anti-flacidez: misture 20ml de Óleo Vegetal de Açaí +10 
gotas de Óleo Essencial de Gerânio +10 gotas de Óleo 
Essencial de Olíbano. Aplique no local.

ANDIROBA
Carapa guianensis

Para reduzir celulite: 60ml de Óleo de Andiroba +30 gotas 
de Oléo Essencial de Limão-Tahiti. Aplique no local com 
massagem vigorosa.

Repelente: em 60ml de Óleo Vegetal de Andiroba misture +30 
gotas de Óleo Essencial de Lemongrass. Aplique no corpo.

BURITI
Mauritia flexuosa

Melhora a firmeza da pele, 
cicatrizante, bronzeia e protege 
peles morenas.

Hidrata os cabelos, previne pontas 
duplas, dá brilho e prolonga a cor 
de cabelos tingidos.

Para hidratar e dar brilho aos cabelos claros: Aplicar uma 
pequena quantidade do Óleo Vegetal de Buriti diariamente.

Óleo iluminador para as pernas: Aplique o Óleo Vegetal 
de Buriti nas pernas massageando.

Alivia dores musculares, 
reumáticas, diminui inchaço e 
edemas.

Estimula a circulação, evitando e 
reduzindo celulites. 

Excelente repelente de mosquitos 
e combate piolhos.

Potente antioxidante    -    Combate flacidez    -    Previne estrias

Analgésico    -    Anti-celulite    -    Repelente

Bronzeador natural    -    Iluminador    -    Protetor capilar

ÓLEOS VEGETAIS BRASILEIROS

60ml - cód. 38 R$ 33,90

Revista Phytoterápica – Inverno

R$ 30 , 50

R$ 48 , 00



60ml - cód. 46 R$ 36,80

CASTANHA-
DO-PARÁ
Bertholletia excelsa

Para intensificar a hidratação em peles extra secas: 
adicione algumas gotas em seu hidratante de uso diário ou 
aplicar diretamente nas áreas ressecadas.

Auxiliar no escurecimento dos cabelos: misture 60ml 
de Óleo Vegetal de Castanha-do-Pará +30 gotas de 
Óleo Essencial de Majerona. Aplicar todos os dias no 
cabelo, não enxaguar.

COCO BABAÇU
Orbignya Oleifera

Possui ação hidratante e 
nutritiva, revitalizando a pele. 

Traz brilho e auxilia na 
elasticidade da fibra capilar.

Possui FPS 8 contra raios 
UVA e UVB.

Modelar cabelos cacheados e crespos: utilize uma 
pequena quantidade do Óleo Vegetal de Coco Babaçu 
no comprimento e pontas , amassando o cabelo de 
baixo para cima. Pode ser usado todos os dias.

Óleo para evitar piolhos: misture 60ml de Óleo Vegetal de 
Coco Babaçu +20 gotas de Óleo Essencial de Ylang Ylang +20 
gotas de Óleo Essencial de Lavanda. Aplicar uma pequena 
quantidade no comprimento dos cabelos diariamente.

PRACAXI
Pentaclethra macroloba

Hidrata, regenera e promove a 
elasticidade da pele. 

Auxilia na cicatrização pós-parto 
e em manchas escuras na 
gravidez.

Reduz o volume dos cabelos, 
trazendo brilho e hidratação.

Silicone natural: Use o Óleo Vegetal de Pracaxi como 
finalizador para tratar as pontas. Aplique uma pequena 
quantidade nos cabelos ainda úmidos diariamente.

Cicatrização e regeneração na pele: Aplique algumas 
gotas no local de 2x a 3x ao dia, (evita manchas, 
cicatrizes e queloides).

Hidratante    -    Nutritivo    -    Escurecedor de cabelos

Fortificante capilar    -    Fungicida    -    Proteção dos raios UV

Silicone natural    -    Clareador    -    Condicionador
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Previne contra os sinais do 
envelhecimento e ressecamento 
da pele, contra rugas e estrias.

Intensifica a cor dos cabelos 
escuros e traz luminosidade.

60ml - cód. 41 R$ 24,10

Revista Phytoterápica – Inverno

60ml - cód. 40 R$ 36,10 R$ 32 , 50



10ml - cód. 64 R$ 49,10 R$ ,10
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Cicatrização de feridas e pós-operatório: Misture 60ml de 
Bálsamo de Copaíba +30 gotas de Óleo Essencial de 
Lavanda. Aplique no local 3x ao dia.

SANGUE DE DRAGÃO
Croton lechleri

Estimula a síntese do colágeno, suaviza 
rugas e melhora a elasticidade da pele.

Cicatrizante de ferimentos, cortes, 
queimaduras e hemorroidas.

Anti-inflamatório e combate herpes.

Óleo antirrugas: misture de 25 a 40 
gotas de Seiva Sangue de Dragão em 
100g de creme hidratante base. 
Aplique diariamente.

Anti-hemorrágico (para sangramento na 
pele ou gengiva): Aplicar algumas gotas 
direto no local.

Antibiótico    -    Anti-inflamatório    -    Cicatrizante

Estimula a produção de colágeno    -    Cicatrizante    -    Anti-inflamatório

BÁLSAMO DE COPAÍBA
Copaifera officinalis

É um remédio muito poderoso, considerado um 
milagre da floresta há mais de 500 anos. 

Excelente cicatrizante e antisséptico para 
ferimentos, problemas de pele, pós-operatório, 
micoses de unha, picadas de inseto.

Previne placa dental, aftas, gengivas inflamadas 
e sensibilidade.

Auxilia em casos de dores reumáticas e infecções.

20ml - cód. 70

R$ 28,30

Conhecido na Europa por seus inúmeros benefícios, o Sangue de Dragão tem sido usado há séculos pelos indígenas 
da Amazônia como um remédio natural para tratar feridas, aliviar a dor e aliviar o desconforto gastrointestinal.

O Dragoeiro é uma árvore nativa do norte da Amazônia, Peru, Equador e Colômbia. 
Pesquisas mostram  que sua resina é eficiente na regeneração das células, acelerando 
o processo de cicatrização, além de agir contra coceiras. Além disso, o Sangue de 
Dragão apresenta alta concentração de antioxidantes, que o torna um produto eficaz 
para retardar os sinais de envelhecimento e regenerar as células.

SEIVA

BÁLSAMOS E SEIVA

Prevenção de placa dentária: Aplicar 3 gotas de Óleo Vegetal 
de Copaíba na escova e fazer a escovação.

60ml - cód. 42

R$ 50,00
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Combinações aromáticas naturais de Óleos Essenciais que atuam em 
alguns problemas do dia-a-dia. Use sempre que sentir necessidade.
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Com esfera massageadora que 
promove sensação de frescor

Aplicação: Pode ser usado atrás das orelhas, têmporas, 
pulsos, peito e costas e onde achar necessário. Revista Phytoterápica – Inverno 29

COMPOSTOS ESSENCIAIS

INSPIRAÇÃO

Composto por Óleos Essenciais de Alecrim, Bétula,
Eucalipto, Hortelã-pimenta e Melaleuca

Abre as vias respiratórias, purifica, desperta, 
traz sensação de limpeza e frescor.

15ml - cód. 97

R$ 51,50
TPM

Composto por Óleos Essenciais de Benjoim, Gerânio,
Lavanda, Olíbano, Tangerina e Ylang Ylang

Auxilia no equilíbrio do humor, traz conforto, 
acolhimento e aconchego.

15ml - cód. 96

R$ 51,50

MOTIVAÇÃO

Composto por Óleos Essenciais de Alecrim, Grapefruit,
Hortelã, Olíbano e Pimenta

Traz ânimo, disposição, leveza e descontração. 
Contribui para a memória.

15ml - cód. 98

R$ 51,50
CLIMATÉRIO

Composto por Óleos Essenciais de Bergamota,
Gerânio, Laranja, Lavanda, Rosas e Ylang Ylang

Traz equilíbrio, melhora o humor e a autoestima, 
diminui a irritabilidade e hidrata a pele.

15ml - cód. 99

R$ 54,40

RELAX

Composto por Óleos Essenciais de Jasmim, Lavanda,
Sândalo, Tangerina e Ylang Ylang

Proporciona serenidade, bem estar e tranquilidade. 
Diminui a tensão e a ansiedade. 

15ml - cód. 95

R$ 61,40



Argilas são substâncias extraídas de rochas e são usadas há 
muitos anos como cosméticos naturais que proporcionam beleza e 
bem estar. Os minerais encontrados nas argilas potencializam seus
efeitos. As argilas são constituídas basicamente por partículas 
cristalinas micrométricas de minerais (Oligoelementos).

A
R

G
IL

A
S



AMARELA
Tonificante

Traz luminosidade, revitaliza, previne o envelhecimento precoce, estimula a 
produção do colágeno e auxilia na remoção de manchas. Auxilia também 
em casos de dores reumáticas e pancadas.

cód. 84

Coloque 2 gotas de Óleo Essencial de Laranja.

VERMELHA
Tensora

Estimula a circulação das articulações. Suaviza 
linhas de expressão, promove a produção de 

colágeno, firmando a pele. Pode ser usada 
para complementar na drenagem linfática.

cód. 83

Coloque 2 gotas de Óleo Essencial de Cedro. 

BRANCA
Iluminadora

Clareadora, cicatrizante, indicada para peles 
sensíveis. Suaviza rugas e linhas de expressão. 
Repõe queratina dos cabelos, fortalece os fios 
danificados e tratados quimicamente.

cód. 86

Coloque 2 gotas de Óleo Essencial de Hortelã-pimenta. 

VERDE
Adstringente

Indicada para tratamento de acnes, oleosidade 
tanto da pele como dos cabelos. Secativa e 
desintoxicante. Auxilia em casos de caspa e 
seborreia, limpa profundamente o couro cabeludo.

cód. 85

Coloque 2 gotas de Óleo Essencial de Gerânio.

PRETA
Renovadora

Auxilia no clareamento de manchas e flacidez, 
descongestiona, ativa a circulação, 

desintoxica. Indicada para peles oleosas.

cód. 82

Coloque 2 gotas de Óleo Essencial de Olíbano. 

Modo de usar: coloque 1 colher de sopa da Argila de sua preferência em um pote (que não seja metálico) 
pasta. Aplicar no rosto evitando olhos e boca. Deixe secar e enxague com água fria.

As Argilas fazem parte de tratamentos estéticos e medicinais graças às suas 
propriedades que regeneram, cicatrizam, desentoxicam e tratam a pele.
Podem ser usadas em emplastros e máscaras frias ou quentes em todo o corpo.

R$19,50
unidade - 200g
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e adicione água até virar uma 
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Cosméticos naturais que tratam e hidratam sua pele, 
regenerando as células.



CREME HIDRATANTE
DE ALOE VERA
75% de Puro Aloe Vera e Óleos Essenciais de Olíbano, Cedro, Lavanda e Limão 

Indicado para uso diário no corpo e rosto.

Penetra profundamente na pele, regenerando as células, previne rugas 
e estrias, pois fortalece as fibras de colágeno, atua como firmador dos 
seios e glúteos, é antisséptico, traz alívio em casos de alergias, 
queimaduras, assaduras, picadas. Indicado para uso diário no corpo, 
rosto, ou após exposição solar.

Excelente hidratante para pele e cabelos,
doa brilho, nutre e fortalece. Hidratante, 

nutritivo, adstringente, antialérgico, protege 
dos raios UV, evita manchas senis, reduz e 

previne rugas, induz a produção de colágeno.

O extrato de Aloe Vera Phytoterápica
é 99,7% puro, extraído do interior da

folha da babosa certificada como
orgânica biodinâmica.

A Aloe vera é uma planta conhecida popularmente como 
Babosa e utilizada há mais de 5.500 anos como planta 
medicinal. É um excelente hidratante para peles e cabelos, 
doa brilho, nutre e fortalece. 

CREME HIDRATANTE
PARA OS PÉS
Com Óleos Essenciais de Melaleuca, Hortelã-pimenta, Cravo e Gerânio

Antisséptico, elimina fungos e bactérias, diminui suor 
excessivo. Hidrata os pés e refresca, toque seco e 
rápida absorção pela pele.

Contém Óleo Vegetal de Castanha-do-Pará e Manteiga de Murumuru, 
certificados como ingredientes orgânicos biodinâmicos.

ALOE VERA

EXTRATO DE
ALOE VERA

COSMÉTICOS NATURAIS
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200ml - cód. 90

R$ 104,90

50g - cód. 63

R$ 54,50

210ml - cód. 52

R$ 49,00

70ml - cód. 113

R$ 59,90

Revista Phytoterápica – Inverno
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Os aromatizadores são excelentes meios de se beneficiar da 
aromaterapia: no ambiente ou individualmente.
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AROMATIZADORES

R$24,50

ÂNFORA

1 x 2,5 cm - cód. 10201

Pôr-do-Sol

R$24,50

CALDEIRÃO

1 x 1,5 cm - cód. 10202

Azul

R$24,50

CORAÇÃO

1,5 x 1,5 cm - cód. 10203

Rosé

Os aromatizadores pessoais possibilitam que cada pessoa utilize individualmente a 
aromaterapia de acordo com sua necessidade. Além disso, é uma forma de se 
beneficiar em qualquer lugar.

AROMATIZADOR PESSOAL

Perfumam a casa, escritório, quarto ou qualquer outro ambiente 
trazendo uma sensação única de conforto e bem-estar.

Difusor Elétrico
11,5 x 12 x 8 cm
Material: Porcelana

110/220 V - cód. 60

R$ 94,50

AROMATIZADOR DE AMBIENTES

Revista Phytoterápica – Outono

R$29,00
3,50 x 1,50 cm - cód. 10206

TIBET

R$29,00
3 x 2,50 cm - cód. 10204

ÍNDIGO

R$29,00
3 x 1,50 cm - cód. 10205

ORBE



Os Óleos Essenciais podem ser aplicados em cães de diversas formas: massagens, sprays, topicamente diluídos, 
em xampus, aromatização e etc... Eles respondem rapidamente ao tratamento quando usado na dose recomendada.

Veja algumas receitas que preparamos exclusivamente para cães:

220 ml de água destilada
7 gotas de Óleo Essencial de Hortelã-Pimenta
7 gotas de Óleo Essencial de Melaleuca

Agite bem antes de aplicar. Borrife 1 ou 2 vezes na 
boca do cachorro até 4 vezes ao dia, para retirar o 
mau odor e evitar o tártaro.

30 ml de Óleo Vegetal de Camomila
8 gotas de Óleo Essencial de Petitgrain
3 gotas de Óleo Essencial de Manjerona
4 gotas de Óleo Essencial de Laranja

Guarde em frasco âmbar (escuro). Aplique de 1 a 6 
gotas, massageando peito e pescoço.

Atenção: Não é recomendado para filhotes e nunca use óleos essenciais perto dos olhos, direto no nariz e nas áreas genitais. 
Gatos são mais sensíveis, se diferenciam na maneira como metabolizam certas substâncias, possuem a pele fina e delicada e 
não gostam de odores fortes. 

SPRAY BUCAL HÁLITO FRESCO BLEND PARA ACALMAR
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OBS: Talvez o cachorro não goste do sabor. Se ele lamber a 
boca e babar, não se assuste, isso é normal.

Seu cão também pode se 
beneficiar com Aromaterapia.

CÃES



VermelhoVerde Azul
cód. 10211 cód. 10210 cód. 10209
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AROMATIZADOR PARA CÃES

Aplique algumas gotas de Seiva de Sangue de 
Dragão no local ferido 2 vezes ao dia.

PARA CICATRIZAR FERIMENTOS

240 ml de xampu neutro
5 gotas de Óleo Essencial de Gerânio
10 gotas de Óleo Essencial de Lavanda

Massageie o corpo do animal durante o banho e 
depois enxague.

XAMPU PARA REDUZIR COCEIRAS
E ALERGIAS

240ml de xampu neutro
8 gotas de Óleo Essencial de Lavanda
3 gotas de Óleo Essencial de Sálvia Esclareia

Massageie o corpo do animal durante o banho e 
depois enxague.

PELOS SAUDÁVEIS E BRILHANTES

5 gotas de Óleo Essencial de Eucalipto
5 gotas de Óleo Essencial de Alecrim

Opção 1: Usar durante o banho
Ao tomar banho pingue 5 gotas do Óleo Essencial de 
Alecrim e Eucalipto no chão do box, leve o cachorro 
para dentro do banheiro e feche a porta. Ele inalará o 
vapor do chuveiro e todos os benefícios dos óleos. 
Isso promoverá mais conforto ao respirar.
Opção 2: Usar na massagem
Dilua 10 gotas de cada Óleo Essencial em 60ml de 
Óleo Vegetal e massageie o peito do animal.

BLEND PARA PROBLEMAS
RESPIRATÓRIOS

250ml de água
3 gotas de Óleo Essencial Lemongrass
5 gotas de Óleo Essencial de Limão-Tahiti
4 gotas de Óleo Essencial de Hortelã -Pimenta

Borrife na cama e área onde o animal dorme.

SPRAY DESINFETANTE

R$21,00
unidade

CÃES

2,3 x 2,3 cm

Coloque um pedaço de algodão dentro do aromatizador e pingue 1 a 2 gotas 
do Óleo Essencial escolhido.

LANÇAMENTO



DICA DA ESPECIALISTA
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Giseli Fernandes
Química e pesquisadora de óleos essenciais
Responsável técnica da Phytoterápica

Você só tem a ganhar com o óleo de coco!

Além do seu delicioso sabor, o óleo de coco não é 
como as outras gorduras, pois é composto por TCMs, ou 
seja, ácidos graxos de cadeia média, que não precisam de 
enzimas especiais para a digestão, não se depositam no 
seu corpo como gordura, não entopem as artérias, não 
ficam estocadas no corpo e não sobrecarregam a 
digestão. O óleo de coco vai direto para o fígado onde é 
prontamente convertido em energia, e as calorias são 
consumidas com rapidez acelerando o metabolismo. Além 
disso, é antimicrobiano, anti-inflamatório, 
imunoestimulante, antidiabético e neuroprotetor. Na pele, 
aumenta sua elasticidade e traz nutrição. Nos cabelos, 
nutre, hidrata, fortalece, doa brilho, modela e reduz a 
perda de proteínas. 

Dúvidas?

Envie um email para atendimento@phytoterapica.com.br

Para cozinhar: 1 colher de chá de óleo de coco para 
refogar. Combina bem com arroz, em macarrões, 
grelhados, purês, bananas assadas, pipoca, em bolos e 
outras massas. Também combina com café, acrescente 1 
colher de sopa para 1 xícara de café e bata para obter 
uma consistência mais cremosa.

R$52,20
500ml - cód.119

R$37,80
250ml - cód.118



Imagem ilustrativa.

Óleo de Coco Extravirgem 
Orgânico 

Um óleo extraordinário para nossa saúde!



Óleo Essencial Aerossol 
Phytoterápica

• Praticidade 
• Facilidade de aplicação  
• Economia
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Produtos livres de:


