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CHEGARAM OS NOVOS 
AROMATIZADORES DE AMBIENTE
Um jeito charmoso de levar a Aromaterapia 
para toda família

Verão 2019 / 2020
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14 x24 cm  - cód. 163
GOTA 200 ml

Coloque água até a marca sugerida, adicione de 5 a 8 gotas do óleo 
essencial de sua preferência e ligue o aparelho. O aparelho desligará 
automaticamente após o tempo sugerido ou ao secar a água.

14,4x16,5 cm  - cód. 161
CUIA 300 ml

9 x16 cm  - cód. 162
FLOR 550 ml

R$ 342,00

Lançamentos

R$ 285 ,00

NOVOS AROMATIZADORES E UMIDIFICADORES DE AMBIENTE

Aromaterapia e 
Cromoterapia 
7 cores de led

  Ondas ultrassônicas que vaporizam 
a água e o óleo do recipiente, produ-
zindo uma névoa aromática. 

  Evita a secura e irritação da gargan-
ta, tosse seca, irritação nos olhos e 
alergias respiratórias. 

  Umidifica e fragmenta a água em 
micropartículas no ar. 

Com design moderno e prático, os novos aromatizadores de ambiente podem ser 
usados em vários lugares da sua casa.

1 cor de led 
(amarela) 

R$342 ,00
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Estudo / Concentração  Limão e Alecrim
Imunidade  Olíbano e Inspire Enfance
Repelente   Palmarosa e Sândalo 
Alívio respiratório  Inspire Enfance, Cedro, 
Gengibre e Patchouli 
Relaxante  Lavanda e Sândalo 
Náuseas / Enjoos  Laranja e Gengibre 
Soluços  Mandarina 

Use no quarto de crianças acima de 1 ano. Coloque água até a marca sugerida, adicione de 3 a 5 gotas 
do óleo essencial de sua preferência e ligue o aparelho. O aparelho desligará automaticamente após o 
tempo sugerido ou ao secar a água.

5x13 cm  - cód. 164
COELHO 180 ml  

186 ,00R$ ,00
8 x14 cm  - cód. 165

FAROL 150 ml

R$ 186

1 cor de led 

Dicas de Óleos Essenciais para as crianças:
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FORMAS DE USOFORMAS 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.

Aromatização ambiental: No aromatizador: Coloque água e adicione 5 gotas de OE. 
Sprays: 15 a 20 gotas de OE em 500 ml de água.

Água aromática: 20 gotas de OE para 100 ml de água destilada e 10 ml de álcool de cereais. Usar no corpo.

Banho: 1 gota de OE na bucha ou 3 a 5 gotas na banheira.

Banho de assento: 3 a 10 gotas de OE ou RE para 3 litros de água, diluir em uma colher de amido ou álcool.

Compressa: 2 gotas de OE para meio litro de água.

Escalda-pés: 10 gotas de OE para 3 litros de água morna / quente.  
Descansar 20 min.

Inalação: 3 a 5 gotas de OE por 3 litros de água e inalar por 15 a 20 min ou encher o copo do nebulizador 
com soro e adicionar 1 gota de OE.

Vaporização: 3 a 4 gotas de OE por litro d’água quente. Adicionar as gotas na água aos poucos até totalizar 
5 min.

Massagem: 30 a 40 gotas de OE em 60ml de OV.

Uso Cosméstico: na diluição de 1,0- 2,5% de OE, RE e OV para: óleos vegetais, óleos pós-banho, cremes 
hidratantes, máscara de argila, máscaras capilares, condicionadores, cremes de pentear, reparadores de pontas,  
tônicos faciais e capilares, etc. 

Uso Tópico: 1 a 2 gotas de OE ou RE direto no local. 

Saúde Bucal: Para enxague, bochecho ou gargarejo: 1 gota de OE, RE ou OV para meio copo d’água. Para  
escovação 1 gota de OE na escova de dentes

Colar Aromático: 1 a 3 gotas de OE no orifício do colar.

Uso Externo: Antes de aplicar os óleos essenciais direto na pele, é importante fazer um teste. Aplique uma ou duas 
gotas  no antebraço, diluído em 10 gotas de OV e observe por 24 horas, caso tenha alguma reação. Não faça esse teste 
com OE de Canela. 
 
Uso Interno: A ingestão de óleos essenciais pode ser arriscada por serem substâncias extremamente concentradas. 
Pode causar  irritação gástrica ou intoxicação, se não forem diluídos corretamente ou se  a dosagem for muito alta e 
contínua. 
Deve-se ter cautela na gravidez, durante a lactação, em crianças menores de 2 anos, em casos de epilepsia, 
hipertensão e distúrbios hepáticos.Portanto, consulte sempre um médico ou especialista. 

OE
OV
RE

Óleo essencial

Óleo vegetal

Resinas e bálsamos

Óleos contraindicados para gestantes e lactantes: Artemísia, Erva-doce, Canela, Mirra, Orégano e Sálvia esclareia. 
Óleos contraindicados para crianças menores de 2 anos: Artemísia, Canela, Cravo, Erva-doce. Hortelã-pimenta, 
Eucalipto, Lemongrass, Mirra, Orégano, Ylang-Ylang e Tomilho. 
Óleos fotossensíveis : Bergamota, Grapefruit e Limão.  
Óleo dermocáustico : Canela 

Algumas Precauções

Recomendações: 
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Este catálogo é destinado à venda direta dos produtos Phytoterápica. As promoções 
são válidas para o período de 01/12/2019 a 31/01/2020 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 modi-
ficado, 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.

Canais digitais, acesse:

www.phytoterapica.com.br
        /phytoterapica
        /phytoterapicabrasil
        Phytoterápica Brasil

Gerente de Venda Direta e Mkt: Renata Hoffmann
Analista de Comunicação e Mkt: Carla Dantas
Responsável Técnica: Giseli Fernandes
Criação e Design: Kelly C.G. Fialho  
Fotografia: Arthur Catanzaro, André Fortes ,Tayguara 
Oliveira de Almeida,Murilo Denardi Papini e Kelly C.G. 
Fialho.

SUMÁRIO
 2 Lançamentos
6 Óleos Essenciais

24 Óleos Vegetais
31 Óleos Vegetais Brasileiros

18 Compostos Essenciais

35 Creme Base Neutra
36 Argilas
38 Aloe Vera
40 Higiene Pessoal
44 Aromatizador Pessoal
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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

Atua na estafa mental 
Excelente para memória e cognição 
Diminui a queda de cabelo

Para concentração nos estudos: pingue 1 
gota de Óleo Essencial de Alecrim no colar 
aromático ou 5 a 8 gotas no aromatizador 
de ambiente.

10ml - cód. 01
39R$ ,00

ARTEMÍSIA
Artemisia vulgaris

Atua nos sintomas da menopausa, má circulação  
e dores nas articulações 
Alivia cólicas menstruais 
Reduz desânimo e cansaço

Para dores nas pernas: pingue 1 gota de Óleo 
Essencial de Artemísia na palma da mão + 5 
gotas de Óleo Vegetal de Andiroba. Massageie 
as pernas.

5ml - cód. 100
47R$ ,00

ÓLEOS ESSENCIAIS

BERGAMOTA
Citrus bergamia

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

Para reduzir ansiedade: misture 30 gotas de Óleo 
Essencial de Bergamota em 60 ml de qualquer óleo 
vegetal de sua preferência. Massageie suavemente 
os punhos, pescoço, costas e tornozelos. 

5ml - cód. 101
38R$ ,00

CANELA-CÁSSIA
Cinnamomum cassia

Estimula a circulação sanguínea 
Auxilia no combate a infecções 
Estimula a atividade cerebral

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

10ml - cód. 77
57R$ ,90
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CIPRESTE
Cupressus sempervirens

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

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

5ml - cód. 102
42R$ ,60

ÓLEOS  ESSENCIAIS

CEDRO
Juniperus virginiana

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

Para muco (catarro em crianças):  na 
palma da mão pingue 5 gotas de Bálsamo 
de Copaíba + 2 gotas de Óleo Essencial de 
Cedro. Massageie  peito e costas. 

10ml - cód. 05
36R$ ,30

CITRONELA
Cymbopogon nardus

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

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

10ml - cód. 114 
29R$ ,00

COPAÍBA
Copaifera officinalis

Fungicida poderoso, contra micoses em geral 
Atua nos sintomas de sinusite, pneumonia e 
tosse  
Atua na ansiedade e desânimo

Para micoses e fungos: fazer escalda-pés 
com 10 gotas de Óleo Essencial de Copaí-
ba em 1 colher (sopa) de álcool misture em 
 3 litros de água.

10ml - cód. 08

39R$ ,05
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ÓLEOS ESSENCIAIS

ERVA-DOCE
Foeniculum vulgare

Alivia dores estomacais e cólicas 
Diminui celulites, é diurético e desintoxicante 
Estimula a produção de leite materno

Para estimular o leite materno:  misture na palma 
da mão 1 gota de Óleo Essencial de Erva-Doce + 5 
gotas do Extrato Oleoso  de Camomila. Massageie 
as mamas delicadamente e retire todo o óleo antes 
de amamentar. 

5ml - cód. 103

38R$ ,50

CRAVO
Eugenia caryophyllata

Potente analgésico local 
Fortíssimo antimicrobiano e antioxidante 
Fortalecedor das unhas

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

10ml - cód. 09

38R$ ,60

EUCALIPTO-CITRIODORA
Eucalyptus citriodora

Excelente bactericida, pode auxiliar no tratamento 
de pneumonia e tuberculose 
Alivia dores articulares e reumáticas 
Limpa as toxinas da poluição, fungos e vírus

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

10ml - cód. 56
30R$ ,80

EUCALIPTO-GLOBULUS
Eucalyptus globulus

Excelente para o trato respiratório: bronquite, 
gripe, sinusite, rinite e pneumonia  
Melhora o humor e a falta de vitalidade 
Anti-inflamatório e antimicrobiano

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

10ml - cód. 11 

30R$ ,80
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GERÂNIO
Pelargonium graveolens

Alivia sintomas da TPM e menopausa, como: fluxo  
irregular, seios doloridos e cólicas menstruais 
Equilibra a oleosidade da pele 
Equilibra hormônios femininos
 
Equilibra hormônios femininos 
 
Para cólicas e sintomas menstruais: mis-
ture 1 gota de Óleo Essencial de Gerânio 
+ 3 gotas de Extrato Oleoso de Camomila. 
Massageie o ventre e aqueça-o.

5ml - cód. 105
48R$ ,00

GENGIBRE
Zingiber officinalis

Atua nas náuseas, vômitos e auxilia a digestão 
Alivia dores musculares e reumáticas 
Mucolítico: dissolve muco da garganta e pulmões

Para os comuns enjoos de viagem: colo-
que algumas gotas de Óleo Essencial de 
Gengibre em um lenço e pendure na saída 
de ar do carro ou inalar direto no frasco.

5ml - cód. 104
39R$ ,20

ÓLEOS ESSENCIAIS

GRAPEFRUIT
Citrus x paradisi

Atua na desintoxicação da linfa  
Atua contra a compulsão por açúcar  
Proporciona alegria e descontração

Para diminuir a compulsão por açúcar: coloque 
3 gotas no colar aromático.

10ml - cód. 133
58R$ ,00

HORTELÃ-PIMENTA
Mentha piperita

Excelente expectorante, atua em  
resfriado, bronquite e sinusite 
Diminui dores de cabeça 
Combate o mau hálito

Para saúde bucal: fazer bochecho ou 
gargarejo com 1 gota de Óleo Essencial 
de Hortelã-pimenta com 1 colher (café) 
de álcool em 1 copo d’água.

10ml - cód. 14
39R$ ,00
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ÓLEOS  ESSENCIAIS

LEMONGRASS
Cymbopogon flexuosus

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

Para fortalecer os cabelos: coloque uma gota 
em um punhado de xampu e use todas as vezes 
que lavar os cabelos.

10ml - cód. 115  

33R$ ,00

LIMÃO-TAHITI
Citrus aurantifolia

Atua no combate à celulite, varizes e retenção 
de líquidos  
Auxilia no tratamento de hemorroidas 
Atua nos medos, negativismo e mágoas 
Gastroprotetor e solvente natural de gorduras

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

10ml - cód. 18
27R$ ,20

LARANJA
Citrus sinensis

Calmante, combate a insônia e estimula a alegria 
Reduz a retenção de líquidos, diminuindo também 
a celulite  
Indicado para drenagem linfática

Para retenção de líquidos: misture em 60ml de Óleo 
Vegetal de Andiroba, 20 gotas de Óleo Essencial de 
Laranja e 10 gotas de Óleo Essencial de Cipreste.  
Massageie glúteos, coxas e abdômen.

10ml - cód. 51

25R$ ,00

MANDARINA-VERMELHA
Citrus deliciosa tenore

Proporciona alegria e aconchego  
Considerado o óleo da felicidade 
Tônico para pele envelhecida 
Indicado para acalmar e favorecer o sono 
de bebês 

Para linhas de expressão: misture na palma da mão 
1 gota de Óleo Essencial de Mandarina-vermelha e 
4 gotas de Óleo Vegetal Rosa Mosqueta. Aplique na 
pele antes de dormir.

10ml - cód. 55
58R$ ,00
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ÓLEOS ESSENCIAIS

ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA

Lavandula officinalis

O Óleo Essencial de Lavanda é um dos óleos mais seguros da Aro-
materapia. Pode ser usado em crianças, idosos, hipertensos, crian-
ças com autismo e com TDAH, em pessoas com doenças neurais 
(Alzheimer), por exemplo.
Apresenta em sua característica o poder desodorizante devido ao 
seu aroma delicado e floral.
É calmante do Sistema Nervoso Central, muscular e da derme, principalmente para queimaduras. Ele evita a 
congestão dos poros e é eficaz no tratamento para acne. 
É um óleo refrescante para insolação na pele, nesse caso, dilua em óleo vegetal de 60ml (6 a 36 gotas).
Outras indicações de uso: regenerador da pele, repelente de insetos, analgésico, inclusive para dores de cabe-
ça, atua contra tonturas e náuseas, antirreumático nas massagens, descongestionante das vias respiratórias, 
inclusive é seguro para crianças acima de 2 anos e hipotensor natural.

LAVANDA
10ml - cód. 16

46R$ ,00

Reduz a ansiedade, estresse e distúrbios 
do humor 
Analgésico suave e anti-inflamatório 
Eficaz no tratamento de queimaduras e cortes 
Auxilia em caso de asma

LAVANDA EM 
AEROSSOL
15ml / 10g - cód. 61

58R$ ,60

Embalagem prática, 
econômica e de fácil 
aplicação!

Para impaciência e irritabilidade: pingue 1 a 3 gotas 
do óleo no colar aromático. Use sempre que sentir 
necessidade, ou faça um óleo bifásico com 30 ml de 
água mineral, 30 ml de óleo vegetal de sua preferência 
e 30 gotas de Óleo Essencial de Lavanda. Agite antes 
de usar, no corpo, rosto ou cabelo.

SABONETE 
 LAVANDA  
 E ROSA  
 MOSQUETA
100g - cód.78

17R$ ,00
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ÓLEOS  ESSENCIAIS

MANJERONA
Origanum marjorana

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

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

5ml - cód. 106

58R$ ,60

OLÍBANO
Boswellia carteri

Excelente para o trato respiratório e como 
fortalecedor do Sistema Imunológico 
Auxilia na concentração e na meditação 
Atua contra o envelhecimento da pele  
(marcas de expressão) 

Fortalece a imunidade: use no banho 3-5 
gotas no chão do box.

5ml - cód. 107
89R$ ,90

MANJERICÃO
Ocimum basilicum

Tônico para o sistema nervoso 
Estimula a concentração 
Expectorante, acalma tosses e soluços 
Alivia dores musculares

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

10ml - cód. 19

26R$ ,80

MIRRA
Commiphora myrrha

Atua na elasticidade da pele 
Diminui os sintomas de bronquite, sinusite, rinite 
Auxilia na cicatrização de feridas da pele 
Aprofunda o estado meditativo

Para meditação: no colar aromático, coloque 
2 gotas de Óleo Essencial de Mirra + 2 gotas 
de Óleo Essencial  de Olíbano. Comece a usar 
20 minutos antes da prática  de meditação e 
também durante a mesma. 

5ml - cód. 134
54R$ ,00
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ÓLEOS ESSENCIAIS

ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA: 
POTENTE COADJUVANTE PARA TRATAR FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS

Um herbáceo rico em 4- terpineol, o Óleo Essencial de Melaleuca é potente no tratamento de fungos, bac-
térias e vírus. 

Na prática, para fungos, esse óleo atua contra sapinho (candida albicans), verrugas, acne, gengivite, perio-
dontite, aftas, herpes bucal e vaginal. Infecções causadas por levedura ou fungos, infecções causadas por 
(Trichomonas vaginalis), conhecida por vaginite. Apresenta baixa toxicidade e pode ser usado em banhos, 
banho de assento, sauna e gargarejos.

MELALEUCA

10ml - cód. 21
39R$ ,80

Auxilia no tratamento de micose de unha 
Atua contra o suor excessivo 
Auxilia no combate de acnes e espinhas 
Atua contra o cansaço e desânimo

Para atuar nas infecções genitais: faça banho de 
assento. Dilua em 1 colher (café) de amido de milho, 
10 gotas de Óleo Essencial de Melaleuca. Mexa até  
formar uma pasta e acrescente essa mistura em 3 
litros de água morna/quente. Permaneça sentada 
 por 10 minutos ou até a água esfriar.

SABONETE VEGETAL DE 
 MELALEUCA E GERGELIM
100g - cód. 68

17R$ ,00

MELALEUCA EM  
AEROSSOL
15ml/10g - cód. 62

55R$ ,20

Melaleuca alternifolia
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PALMAROSA
Cymbopogon martini

Potente regenerador celular 
Trata peles secas 
Age como bactericida e fungicida

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

5ml - cód. 108
35R$ ,20

ÓLEOS  ESSENCIAIS

ORÉGANO
Origanum vulgare

Assepsia de hortaliças 
Abcessos, furúnculos e feridas infecciosas 
Tônico do SNC (Sistema Nervoso Central) 
Analgésico

Para dores crônicas: 60 ml de Extrato Oleoso de 
Arnica + 20 gotas de  Óleo Essencial de Orégano +  
20 gotas de Óleo Essencial de Artemísia. 

5ml - cód. 122
39R$ ,60

PATCHOULI
Pogostemon patchouli

Recupera pele rachada 
Antisséptico e fungicida        
Diminui tensões e preocupações 
Afrodisíaco

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

5ml - cód. 109
34R$ ,00

PETITGRAIN
Citrus aurantium

Aumenta a resistência do corpo 
Pele: vermelhidão e irritação 
Calmante e relaxante 
Atua na ansiedade e depressão

Para relaxar: no banho pingue 2 gotas de Óleo 
Essencial de Petitgrain + 3 gotas de Óleo Essencial 
de Laranja na bucha.

10ml - cód. 25
36R$ ,90



16 Revista Phytoterápica - Verão 2019 / 2020

103R$ ,00

ÓLEOS ESSENCIAIS

VETIVER
Vetiveria zizanioides

Excelente em casos de artrite, artrose,
tendinite e dores em geral 
Atua nas manchas escuras da pele 
Diminui a ansiedade e relaxa 
Estimula a libido, afrodisíaco

Para manchas escuras: 30 ml de Óleo Vegetal de 
Rosa Mosqueta + 5 gotas de Óleo  Essencial de 
Vetiver + 10 gotas de Óleo  Essencial de Lavanda.

5ml - cód. 111

SÁLVIA ESCLAREIA
Salvia sclarea

Atua na ansiedade e insônia causada pela menopausa 
Equilibra os hormônios femininos  
Reduz oleosidade da pele 
Trata caspa e oleosidade capilar

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

5ml - cód. 110
56R$ ,00

SÂNDALO AMYRIS
Amyris balsamifera

Desobstrui as vias respiratórias 
Repelente para o ambiente (repele o mosquito 
da dengue)    
Afrodisíaco

Para usar como repelente para a pele: misture 20 
gotas de Óleo Essencial de Sândalo Amyris + 10 gotas 
de Óleo Essencial de Lemongrass em 60 ml de Óleo 
Vegetal de Andiroba. 

5ml - cód. 123
56R$ ,05

TANGERINA
Citrus reticulata blanco

Alivia náuseas em gestantes 
Antiespasmódico 
Diminui inchaços e retenção de líquidos 
Regenerador celular

Para naúseas em gestantes: pingue 3 a 5 gotas de 
Óleo Essencial de Tangerina no aromatizador de am-
biente e complete com água.

10ml - cód. 27
25R$ ,20
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ÓLEOS  ESSENCIAIS

51R$ ,84

YLANG-YLANG
Cananga odorata

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

Para auxílio de hipertensão na gravidez: pingue  5 a 
8 gotas no aromatizador de ambiente e complete com 
água ou pingue 1 gota de Óleo Essencial de Ylang 
Ylang no colar aromático. 

5ml - cód. 112

TOMILHO
Thymus vulgaris

Combate a tosse e é expectorante 
Potente bactericida e antifúngico, atua na micose de unha 
Auxilia no combate de acnes e espinhas

Para tosse e irritação na garganta: coloque 5 gotas de 
Óleo Essencial de Tomilho no aromatizador ultrassônico.

10ml - cód. 28

35R$ ,90

CAIXA PARA ÓLEOS ESSENCIAIS

A caixa de madeira para guardar Óleos Essenciais Phytoterápica, apresenta 
uma arte exclusiva em marchetaria, feita com aparas  de podas de árvores. 
Totalmente artesanal. Elegante e charmosa,  vem com divisórias internas 
para 20 óleos essenciais.  

Protege da luz e calor. Ideal 
 para transportar seus óleos.

* Foto meramente ilustrativa, a caixa não acompanha os óleos essenciais.

7,5x18,5x14,5 cm - cód 89

120R$ ,00
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COMPOSTOS  ESSENCIAIS

RELAX
Calma e Serenidade

15ml - cód. 158 84R$ ,00

100% Óleos Essenciais de Jasmim, Lavanda, 
 Sândalo, Tangerina e Ylang Ylang.
 
Indicado para relaxar e proporcionar  bem-es-
tar, aliviar o estresse e a tensão  e auxiliar no 
sono. 

EQUILIBRIUM
Tranquilidade e Frescor

15ml - cód. 153 68R$ ,00

100% Óleos Essenciais de Bergamota, Gerânio, 
 Laranja, Lavanda, Rosa e Ylang Ylang. 

Indicado para trazer equilíbrio, melhorar o 
humor  e a autoestima, diminuir a irritabilidade 
e dar  refrescância.

MOTIVAÇÃO
Ânimo e Disposição

15ml - cód. 157 84R$ ,00

COMPOSTOS 100%  ÓLEOS ESSENCIAIS 
Sua sinergia pronta.

100% Óleos Essenciais de Grapefruit,  Pimenta, 
Olíbano, Alecrim e Hortelã. 

Indicado para trazer ânimo, disposição, leveza, 
 descontração, melhorar a concentração, 
 cognição e memória.
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COMPOSTOS ESSENCIAIS

HARMONIZE
Sensação de Bem-Estar

100% Óleos Essenciais de Benjoim,Gerânio, Lavanda, 
Olíbano, Tangerina e Ylang Ylang.
 
Indicado para auxiliar nas mudanças de humor, 
 aliviar o estresse e devolver a serenidade, traz  
sensação de conforto, acolhimento e  aconchego.

INSPIRE ENFANCE
Alívio e Sossego

100% Óleos Essenciais de Lavanda, Tangerina,  Laran-
ja, Olíbano, Sândalo, Cedro, Patchouli, Mirra,  Gengi-
bre e Petitgrain. 
 
Proporciona alívio, acalma, aquece, abre as vias 
 respiratórias e limpa o ambiente.  Para crianças 
acima de 2 anos.

INSPIRE
Alívio e Refrescância

100% Óleos Essenciais de Lavanda, Eucalipto-  glóbulos, Melaleuca, 
Hortelã-pimenta, Limão,  Alecrim, Copaíba, Orégano, Tomilho e 
Bétula.  
 
Proporciona alívio e abertura das  vias respiratórias, assepsia do 
ambiente, como  estimulantes e energizantes. 
 

15ml - cód. 156 51R$ ,00

15ml - cód. 155 54R$ ,00

15ml - cód. 154 51R$ ,00
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Com esfera massageadora que 
promove sensação de frescor

MOTIVAÇÃO
Ânimo e Disposição

15ml - cód. 98
51R$ ,50

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

TPM
Sensação de Bem-Estar

15ml - cód. 96

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

COMPOSTOS  ESSENCIAIS

Aplicação: Pode ser usado atrás das orelhas, 
têmporas, pulsos, peito e costas e onde achar 
necessário.

RELAX
Calma e Serenidade

15ml - cód. 95

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

COMPOSTO ESSENCIAL ROLL-ON
Em uma loção neutra para trazer equilíbrio e bem-estar de forma suave. 

51R$ ,50

61R$ ,40

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

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

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

MANTEIGA CORPORAL
Com sinergias de óleos essenciais, desenvolvidas com base vegetal de murumuru, as manteigas 
corporais aliam equilíbrio físico, mental e emocional.

EQUILIBRIUM
Tranquilidade e Frescor

100g - cód. 127

 
Tranquilidade e frescor - Traz equilíbrio, melhora o humor e a 
autoestima, diminui  a irritabilidade.

Sensação de Bem-Estar

100g - cód. 126

 
Sensação de bem-estar - Auxilia no equilíbrio do humor, traz conforto, 
acolhimento e aconchego.

HARMONIZE

Calma e Serenidade

100g - cód. 128

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

RELAX

Hidratação profunda 
e equilíbrio emocional

Em uma loção neutra para trazer equilíbrio e bem-estar de forma suave. 

65R$ ,80

65R$ ,80

65R$ ,80
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KIT PRESENTE

Óleo Essencial de Mandarina - ver-
melha + Aromatizador Gota 200 ml

O Óleo Essencial de Mandarina - vermelha atua na 
alegria, pois proporciona um ambiente mais descon-
traído e animado. Deixa as pessoas mais propícias à 
interação.

por 
R$ 360

De R$ 400,00

economize

,00

R$ 40,00
+ =

por 
R$ 342
De R$ 381,00

economize

,90

R$ 38,10

+ =

cód. 10242

 
Óleo Essencial de 
Hortelã - pimenta + 
Aromatizador Flor 
550 ml

O Óleo Essencial de Hortelã - 
pimenta proporciona alívio para 
as vias respiratórias expectorante 
e repelente de mosquitos. Use 
de 5 a 8 gotas no aromatizador e 
complete com água.

cód. 10243

KIT FRESCOR

KITS PRESENTEÁVEIS
Presentes que embelezam o ambiente e ao mesmo tempo cuidam de  
quem você gosta.

KIT ALEGRIA
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KIT PRESENTE

Aromatizador Torre 150 ml + 
Óleo Essencial de Lavanda 

O Óleo Essencial de Lavanda propicia um ambien-
te acolhedor, relaxante e tranquilizante.
O uso no ambiente para crianças acima de 1 ano. 

Composto Inspire Enfance + 
Aromatizador Coelho 180 ml
O Composto Essencial Inspire Enfance foi 
desenvolvido com segurança para a criança-
da ter os benefícios dos óleos essenciais. Ele 
atua nas vias respiratórias, na assepsia do 
ambiente e auxilia no sono.

Composto Motivação +  
Aromatizador Ultrassônico 
Cuia 300 ml

O Composto Essencial Motivação traz 
os óleos essenciais estimulantes, induz 
a ter uma postura mais ativa, um pen-
sar com mais foco e concentração. 

+
por 
R$ 332

De R$ 369,00

economize
,10

R$ 36,90

por 
R$

De R$ 232,00

economize
208 

R$ 23,20

+

por 
R$ 216

De R$ 240,00

economize

,00

R$ 24,00
+

=

=

=

cód. 10244

cód. 10240

KIT MOTIVAÇÃO

KIT ACONCHEGO

KIT ENFANCE

,80

cód. 10241



24 Revista Phytoterápica - Verão 2019 / 2020

Ó
LE

O
S 

V
EG

ET
A

IS

Óleos vegetais são gorduras extraídas de grãos, sementes e  polpas de frutos. 
São formados por ácidos graxos a maior parte  insaturados, que são os ôme-
gas 3,6 e 9, e vitaminas A, D e E,  dentre outras substâncias. Seu odor é suave 
e característico da  qual foi extraído, são emolientes, umectantes e nutritivos.  
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AMÊNDOA-DOCE
Prunus amygdalus dulcis

Nutre os cabelos, unhas e cutículas.
Hidrata peles ressecadas, irritadas ou com 
descamação.
Previne estrias.   
Hidratação e umectação sem odor. Ideal para 
peles irritadas, alérgicas e supersensíveis. In-
dicado para peles delicadas como a de bebês. 

Óleo nana-neném:  60ml de Óleo 
Vegetal de Amêndoa-doce + 10 
gotas de Óleo Essencial de Lavanda. 
Aplique no bebê após o banho.

Óleo desodorante corporal: 60ml de 
Óleo Vegetal de Amêndoa-doce + 15 
gotas de Óleo Essencial de Sândalo 
Amyris + 20 gotas de Óleo Essencial 
de Ylang Ylang.

60ml - cód. 33
27R$ ,00

cód. 10215

4R$ ,00

Praticidade e facilidade na hora  
da massagem. 

Válvula (opcional) para os  
óleos vegetais de 500ml.

500ml - cód. 121

70R$ ,00

Sem cheiro e de textura finíssima, esse óleo combina com todo tipo de pele. 
Muito usado na massagem estética (drenagem, modeladora), ele hidrata a 

pele, deixando-a sedosa, com sensorial leve.

Umectante    -    Nutritivo    -    Hipoalergênico

ABACATE
Persea americana

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

Estimula a síntese do colágeno e previ-
ne o envelhecimento da pele.

Acelera a cicatrização de cortes e feri-
das e evita queloides.   

Cicatrizar: aplique algumas gotas 
direto no corte 3 a 4x ao dia. Pode 
ser usado no pós cirúrgico.

Pele elástica e sem rugas: 2 a 3 go-
tas na palma da mão e espalhe 
pelo rosto massageando bem até 
total absorção. Para potencializar, 
acrescente 1 gota de Óleo Essen-
cial de Cedro.

Fortificante capilar    -    Rejuvenescedor    -    Cicatrizante

60ml - cód. 31 32R$ ,80

Embalagem ideal para profissionais

ÓLEOS VEGETAIS
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CALÊNDULA 
Calendula officinalis
Atua em cólicas menstruais, sintomas 
de TPM e menopausa. Tem ação  
calmante nas dermatites, assaduras, 
queimaduras, rachaduras dos seios 
e queimaduras. 

60ml - cód. 81 28R$ ,80

ARGAN
Argania spinosa

Reduz pontas duplas, ressecamento e frizz.

Protege dos danos causados por produtos 
químicos.

Previne e reduz ressecamento e rachaduras 
da pele. 

 Hidratação capilar power:  aplique o óleo em 
todo o comprimento a partir de 2 cm da raiz. 
Massageie, coloque uma touca térmica e deixe 
por 15 min. Enxague normalmente.

Proteção química pré-tingimento: coloque 1 
colher (café) na tintura capilar antes de apli-
car, para diminuir a agressão.

Protetor capilar    -    Restaurador    -    Antifrizz

20ml - cód. 36 48R$ ,00

ARNICA 
Arnica montana L.

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

Estimula a circulação sanguínea preve-
nindo varizes e dores nas pernas.  

 Dores articulares: 60ml de Extrato Oleoso 
de Arnica + 30 gotas de Óleo Essencial 
de Gengibre + 30 gotas de Óleo Essencial 
de Hortelã-pimenta. Massageie o local 3x 
ao dia.

Torções leves: 60ml de Extrato Oleoso de 
Arnica + 20 gotas de Óleo Essencial de 
Orégano + 30 gotas de Óleo Essencial de 
Cipreste. Massagear o local.

Anti-inflamatório    -    Analgésico    -    Circulação Sanguínea

60ml - cód. 37 37R$ ,10

Antialérgico    -    Bactericida    -    Calmante

Rachadura dos seios em lactantes: aplique 
algumas gotas suavemente, sempre após a 
amamentação várias vezes ao dia até total 
cicatrização.

Brotoeja em recém-nascidos:  aplique 
algumas gotinhas diretamente nos  
locais.      

Ação suave e calmante em peles sensíveis ou 
inflamadas. Especialmente indicado para mãe e bebê.

ÓLEOS VEGETAIS
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Matricaria recutita
Suaviza queimaduras do sol, der-
matite, eczema, erupções cutâneas, 
feridas e rachaduras. 

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

 Queimaduras de sol:  aplique suavemente 
na região 3x ao dia.

 Alívio de rosácea: 30ml de Extrato 
Oleoso de Camomila-alemã + 5 gotas 
de Óleo Essencial de Sândalo Amyris.      

Calmante    -    Clareador capilar    -    Peles sensíveis

30ml - cód. 39 28R$ ,80

CAMOMILA-ALEMÃ

GERGELIM
Sesamum indicum
Evita a queda dos cabelos e auxilia 
a regredir o processo de embran-
quecimento.

Hidrata, traz maciez, elasticidade 
e protege a pele. Auxilia no trata-
mento de eczema e psoríase.

Aumento da tonicidade e firmeza 
muscular.

Loção bifásica calmante pós depilação: 
em um frasco de 60ml, adicione 30ml 
de Óleo Vegetal de Gergelim + 30ml de 
Extrato de Aloe Vera + 5 gotas de Óleo 
Essencial de Cedro. Agite bem antes 
do uso.

Máscara clareadora:  1 colher (sopa) rasa 
de argila, adicione água até formar uma 
pasta. Acrescente 5 gotas de Óleo Vegetal 
de Gergelim + 1 gota de Óleo Essencial de 
Manjericão. Aplique no rosto e deixe por 20 
minutos, enxague a seguir.

60ml - cód. 43
29R$ ,00

Estimulante de colágeno    -    Rejuvenescedor    -    Previne queda de cabelo

cód. 10215 4R$ ,00

Praticidade e facilidade na hora da massagem. 
Válvula (opcional) para os óleos vegetais de 

500ml.

500ml - cód. 120 75R$ ,00

Extraído por pressão a frio, esse óleo é rico em ômega 
6 e 9, vitaminas A e E. Antioxidante, anti-inflamatório 

natural. Além de deslize fácil e prazeroso, esse óleo 
aquece conforme os movimentos da massagem. Muito 

indicado para massagens relaxantes e Ayurvédicas.

Embalagem ideal para profissionais

ÓLEOS VEGETAIS
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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.

Máscara capilar:  adicione algumas gotas à 
sua máscara hidratante para potencializar em 
nutrição e umectação.

Descamação pós progressiva:  aplique o óleo 
da raiz às pontas, separando mecha por 
mecha, massageando o cabelo e o couro 
cabeludo. Deixe agir por 30 min e lave com 
xampu e condicionador.

60ml - cód. 44 27R$ ,70

GIRASSOL
Helianthus annuus

Para peles sensíveis e delicadas. É um 
excelente cicatrizante para esfoladuras, 
contusões, feridas e escaras. 
 
Revitaliza, dá brilho, nutre, fortalece, re-
genera fios danificados e quebradiços.

 Esfoliação para maciez, brilho e revitalização:  
2 colheres (sopa) de aveia + 1 colher (sopa) de 
Óleo Vegetal de Girassol. Massageie suavemente 
em movimentos circulares por alguns minutos e 
enxague a seguir com água fria.

Protetor capilar    -    Restaurador    -    Antifrizz

60ml - cód. 45 24R$ ,00

JOJOBA
Simmondsia chinensis

Trata caspa, seborreia, queda de ca-
belo e blinda as escamas capilares.

Trata a pele com acne e cuida dos 
lábios deixando-os livre de 
ressecamento.

Hidrata pés e mãos.

Dermatite seborreica:  30ml de Óleo de 
Jojoba + 10 gotas de Óleo Essencial de 
Gerânio. Aplique no couro cabeludo.

Desembaraçante e modelador:  
coloque algumas gotas na palma 
da mão, esfregue uma na outra e 
aplique uniformemente em todo 
o cabelo. 

Fortalecedor    -    Anti-idade     -    Hidratante

60ml - cód. 125 72R$ ,20

Óleo de umectação noturna: 30ml de Óleo Vegetal de 
Girassol + 30ml de Óleo Vegetal de Pracaxi + 15 gotas 
de Óleo Essencial de Cedro. Aplique a mistura mecha 
por mecha, e massageie o couro cabeludo para ativar a 
circulação. Retire o excesso com uma toalha e coloque 
uma touca de banho. Durma com o produto e no dia 
seguinte lave como de costume.

Regenerador    -    Condicionador    -    Fortalecedor capilar

ÓLEOS VEGETAIS
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ROSA MOSQUETA
Rosa  canina

Você sabia que apesar de a Rosa Mosqueta ser originária da 
Europa do Norte e Central, é possível encontra-la em abundância 
no Chile? Isso, por causa do clima frio que faz com que ela se 
desenvolva.
Rico em ácido trans-retinóico, o óleo de rosa mosqueta atua na 
prevenção e redução de linhas de expressão. Proporciona efeito 
botox, ameniza olheiras e bolsas e suaviza manchas e cicatrizes 
de pós-operatório, cicatrizes antigas e queloides. Previne estrias. 
Clareia a pele das axilas e virilhas.

10ml - cód. 67
30R$ ,00

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

30ml - cód. 47 66R$ ,24

Por ser um óleo prensado a frio, puro, pode ser usado direto na pele do rosto, 
corpo e cabelo, inclusive no couro cabeludo.

Para psoríase:   misture em 30ml do Óleo Vegetal de Rosa Mosqueta, 5 gotas 
de Óleo Essencial de Bergamota, 3 gotas de Óleo Essencial de Lavanda e 2 
gotas de Óleo Essencial de Olíbano. Aplique de 2 a 3 vezes ao dia.

Para melasma e manchas escuras:   na máscara de Argila Branca Phytoterápica, pingue 
5 gotas de Óleo Vegetal de Rosa Mosqueta com 1 gota de Óleo Essencial de Manjericão. 
Faça uma pasta com água e aplique na pele. Aguarde secar e retire com água.
 vezes ao dia.

ROSA MOSQUETA

10ml - cód. 117

35R$ ,00

Com sensação gelada, a esfera metálica produz um 
efeito de massagem na aplicação, estimulando as 
células a produzirem colágeno, auxiliando na dimi-
nuição das linhas de expressão.

Rejuvenescedor    -    Clareador    -    Regenerador celular

ÓLEOS VEGETAIS
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SEMENTE DE UVA
Vitis vinifera

Óleo de cor esverdeada, muito rico em vitamina D e E, ômega 6 
e polifenóis como o resveratrol, que auxilia no retardamento do 
envelhecimento da pele, inibindo a formação de radicais livres  
e aumentando a resistência da fibra de colágeno. 

O Óleo de Semente de Uva tem uma textura fina e o poder de 
penetrar rapidamente nos poros da pele. 

Contém vitamina E, ácidos fenólicos e fitoesterois. 
Melhora a elasticidade da pele pois restaura o colágeno. 
Potente antioxidante, combate os radicais livres, evitando o 
aparecimento de rugas. 

30ml - cód. 53

53R$ ,40

Demaquilante natural: 

aplicar algumas gotas  
no rosto, massagear e 
retirar com o algodão.

Antioxidante  -  Firmador da pele  -  Estimulante do colágeno

60ml - cód. 48 27R$ ,50

Firmador para seios:

massageie os seios todos os dias com 
algumas gotas do óleo, um de cada 
vez, com movimentos de baixo para 
cima puxando os seios para cima 
sutilmente, por 1 minuto.

Embalagem ideal para profissionais

500ml - cód. 59 72R$ ,50

Praticidade e facilidade na hora da massagem. 
Válvula (opcional) para os óleos vegetais de 

500ml.

VÁ
LV

UL
A DO ÓLEO DE 500M

L

500ml - cód. 10215
4R$ ,00

ÓLEOS VEGETAIS
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AÇAÍ
Euterpe oleracea
Auxilia na regeneração de lesões da pele, 
queimaduras, dermatites, escamações e 
ressecamento. 
Previne rugas, flacidez, estrias. 
Excelente regenerador capilar, traz brilho, 
nutre, evita ponta dupla e frizz.  

Tratar asperezas da pele:  pingue 5 gotas 
de Óleo Essencial de Sândalo Amyris, em 
20ml do Óleo Vegetal de Açai misture bem 
e aplique nos cotovelos, pés e joelhos. 
Massageie suavemente.

 Hidratar os cabelos:  aplique puro do comprimento as 
pontas do cabelo ou misture algumas gotas de um óleo 
essencial de sua preferência.20ml - cód. 32 53R$ ,20

ANDIROBA
Carapa guianensis

Auxilia no alívio de dores musculares, 
reumáticas, diminui inchaço e edemas.   
Estimula a circulação, evitando e redu-
zindo celulites.  
Excelente repelente de mosquitos e 
combate piolhos. 
Óleo amargo extraído das sementes, o 
Óleo Vegetal de Andiroba tem grande 
poder de atuar como um analgésico e 
anti-inflamatório. Pois é excelente con-
tra fadiga muscular, dores reumáticas, 
torcicolos, celulite, edemas e inchaço.  

 Contra distensão e fadiga muscular:  em 60ml de 
Óleo Vegetal de Andiroba pingue 20 gotas de Óleo 
Essencial de Orégano + 20 gotas de Óleo Essencial 
de Lavanda + 10 gotas de Óleo Essencial de Hor-
telã-pimenta e massageie o local.

Tratar picadas de inseto: aplique puro 
no local e massageie.

60ml - cód. 34 38R$ ,00

Potente antioxidante    -    Combate flacidez    -    Previne estrias

Analgésico    -    Anticelulite    -    Repelente

BURITI
Mauritia flexuosa

Melhora a firmeza da pele e cicatriza.
Hidrata os cabelos, previne pontas 
duplas, dá brilho e prolonga a cor de 
cabelos tingidos.
 Óleo de cor alaranjado forte, com aro-
ma característico ao fruto, é um ácido 
graxo  excelente aliado para tratar pele 
ressecada e sem viço, além de hidratar, 
ele nutre e ilumina a pele. 

 Para aumentar a elasticidade da pele:  misture em 
60 ml de Óleo Vegetal de Buriti, 10 gotas de Óleo 
Essencial de Sândalo Amyris + 10 gotas de Óleo 
Essencial de Ylang Ylang e use na pele todas as 
noites. Massageie até total absorção.

 Para cicatrizar queimaduras:  aplique cuidado-
samente, o óleo puro sobre a queimadura.

60ml - cód. 38 35R$ ,00

Hidratante  -   Iluminador   -    Protetor capilar

ÓLEOS BRASILEIROS
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ÓLEOS BRASILEIROS

CASTANHA-DO-PARÁ
Bertholletia excelsa

Previne contra os sinais do envelhecimen-
to e ressecamento da pele, contra rugas e 
estrias. 
Intensifica a cor dos cabelos escuros e traz 
luminosidade. 
Tem ação cicatrizante , bactericida e 
antisséptico. Pode ser usado em cortes, 
queimadura solar, ferimentos e assaduras.

60ml - cód. 40 34R$ ,20

Hidratante   -    Nutritivo  - Escurecedor de Cabelos

 Para hidratação dos pés ressecados:  massageie 
os pés e calcanhares com 2 colheres (sopa) de 
Óleo Vegetal de Castanha- do-Pará + 3 gotas de 
Óleo Essencial de Cedro ou se preferir use puro.

 Para remover bactérias bucais: use diariamente 
na escovação dentária.

 Para hidratar os cabelos: use diariamente da 
raiz as pontas 5 gotas de Óleo Vegetal de 
Castanha-do-Pará.

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.  

 Sinergia contra caspa e seborreia:  aplique o Bálsamo 
de Copaíba puro no couro cabeludo ou faça uma 
sinergia. Misture em  60ml de Bálsamo de Copaíba 10 
gotas de Óleo Essencial de Alecrim + 5 gotas de Óleo 
Essencial de Orégano. 

60ml - cód. 42
53R$ ,80

Máscara Detox:              coloque  1  colher  (sopa)  de  Argila  Preta 
Phytoterápica em um pote (não metálico) e acres-
cente água aos poucos até formar uma pasta. Acres-
cente 5 gotas do Bálsamo de Copaíba e aplique no 
rosto. Deixe secar por completo e retire com água.

20ml - cód. 70
30R$ ,60

Antibiótico    -    Anti-inflamatório    -    Cicatrizante
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PRACAXI
Pentaclethra macroloba

Muito útil em dermatites e queimaduras.

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

Reduz o volume dos cabelos, trazendo 
brilho e hidratação.

 Tratar psoríase:  pingar em 60ml de Óleo Ve-
getal de Pracaxi, 10 gotas de Óleo Essencial 
de Bergamota + 3 gotas de Óleo Essencial 
de Copaíba Destilada + 2 gotas de Óleo 
Essencial de Melaleuca. Use todos os dias 
sobre a ferida.

 Para prevenir marcas de cicatrizes e queloides: 
preparar uma sinergia usando 60 ml de Óleo 
Vegetal de Pracaxi com 5 gotas do Óleo Es-
sencial de Palmarosa use no local.

60ml - cód. 46 38R$ ,00

COCO-BABAÇU
Orbignya oleifera

Possui ação hidratante e nutritiva, revitalizando a pele. Traz brilho e auxilia na elasticidade da fibra capi-
lar. Possui FPS 7 contra raios UVA e UVB. Óleo fino que tem grande absorção pela derme. Solidifica-se 
abaixo de 25°C. Ótimo aliado dos cabelos secos, pois hidrata, deixa os fios sedosos, confere brilho e 
limpeza. É muito útil para ser usado contra piolhos, junto com Óleo Essencial de Lavanda e Melaleuca.

  Para prevenir rugas:  faça uma sinergia usando 60ml de Óleo 
Vegetal de Coco-babaçu + 15 gotas de Óleo Essencial de Sândalo 
Amyris. Use à noite.

 Para massagem relaxante: em 60ml de Óleo Vegetal de Co-
co-babaçu, misture 10 gotas de Óleo Essencial de Laranja + 10 
gotas de Óleo Essencial de Lavanda. Massageie o corpo.

Fortificante capilar    -    Fungicida    -    Proteção dos raios UV

60ml - cód. 41 28R$ ,80

Silicone natural para cabelos   -    Clareador  - Condicionador  

ÓLEOS BRASILEIROS
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Cosméticos naturais com sinergias de óleos essenciais que 
hidratam e tratam a pele

CO
SM

ÉT
IC

O
S 

N
AT

U
R

A
IS



35Revista Phytoterápica - Verão 2019/2020

Cosméticos naturais com sinergias de óleos essenciais que 
hidratam e tratam a pele

CREME BASE NEUTRA

O Creme Base Neutra Phytoterápica tem como base 
principal a manteiga do cupuaçu, que é um fruto 
de uma árvore originária da Amazônia (Theobroma 
grandiflorum, família Malvaceae). Típica da região 
norte brasileira é muito encontrada nos estados do 
Amapá, Pará e Amazonas. A manteiga, que é extraí-
da da polpa, oferece uma composição equilibrada de 
ácidos graxos saturados e insaturados, que ao entra-
rem em contato com a pele, levam grande poder de 
hidratação e nutrição, deixando a pele macia e sedosa.  
 
Pode ser usado em todo tipo de pele, pois oferece 
equilíbrio, deixando-a livre de oleosidade e com elas-
ticidade e viço. É livre de conservantes, parabenos, 
substâncias que agridem a pele e o meio ambiente, 
de derivados de petróleo e glúten. Por ter uma óti-
ma absorção pela derme, ele é utilizado como base 
(carreador) para levar os benefícios dos óleos es-
senciais para o corpo.

DICA DE UTILIZAÇÃO:  Em cada um 
dos lados, dilua algumas gotas do óleo 
essencial de sua preferência ou neces-
sidade e massageie até total absorção 
da pele.

240g - cód. 124 84R$ ,70

Cupuaçu é coisa nossa!
Fruto alongado, grande, pesado e de casca dura, contendo uma 
polpa branca e carnuda, que envolve suas sementes de tamanho 
grande.
Sua polpa é amplamente utilizada na fabricação de sucos, geleias, 
cremes, sorvetes, biscoitos, compotas e até mesmo licores. As 
sementes também são aproveitadas para a retirada de sua mantei-
ga, utilizada na culinária ou para a fabricação de pomadas, batons, 
cremes e xampus.

Vegano  -  Corpo e Rosto  -  Compartimento duplo

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

ARGILA

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 reumáti-
cas e pancadas. 

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

PRETA
Renovadora

Auxilia no clareamento de manchas e flaci-
dez, descongestiona, ativa a circulação, 
desintoxica. Indicada para peles oleosas. 

200g - cód. 84

200g - cód. 82
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ARGILAS

VERDE
Adstrigente

200g - cód. 85 

19R$ ,50

Você sabia que a argila também pode ser usada na 
drenagem linfática? 

VERMELHA
Tensora

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.

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.  

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.  

Dica de uso de argila para reduzir a retenção de líquido, auxiliar na redução da 
gordura localizada e afinar a cintura.

- 5 colheres (sopa) de Argila Vermelha
- 7 gotas de Óleo Essencial de Grapefruit
- 8 gotas de Óleo Essencial de Limão-tahiti

Faça uma pasta grossa, misturando a argila na água. Pingue os óleos essenciais, misture e 
aplique na região do abdômen, no interno de coxas, glúteos e nos seios. Faça uma esfoliação 
antes, isso ajudará a penetração dos benefícios dos ativos essenciais na camada da pele. 
Deixe secar e retire no banho.

Qualquer unidade  

 200g - cód. 86

 200g - cód. 83
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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.

ALOE VERA

70ml - cód. 113
59R$ ,90

104
200ml - cód. 90
R$ ,90

EXTRATO DE ALOE VERA

Excelente hidratante para pele e cabelos, doa brilho, nutre e fortalece. Nutritivo, 
adstringente, antialérgico, traz alívio após a exposição solar, evita manchas senis, 

reduz e previne rugas, induz a produção de colágeno.

Cabelo ressecado por causa do sol?

Extrato de Aloe Vera para hidratar as madeixas
Como usar: misture 1 colher (sopa) do extrato em um punhado de máscara capilar ou creme 

para hidratar os cabelos. Aplique nos cabelos e deixe agir por 20 minutos.

210ml - cód. 52
56R$ ,00

O extrato de Aloe Vera Phytoterápica é 99,3% 
puro, extraído do interior da folha da babosa 

certificada como orgânica biodinâmica

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

 

Hidratante de Aloe Vera
Como usar: Após tomar sol, use o  hidratante no  
rosto e corpo, massageando até total absorção.

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.
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SANGUE DE DRAGÃO
Croton lechleri

Estimula a produção de colágeno - Cicatrizante - Anti-inflamatório

Estimula a síntese do 
colágeno, suaviza rugas e 
melhora a elasticidade da 
pele.
 
Cicatrizante de ferimentos, 
cortes, queimaduras 
e hemorroidas.

Auxilia no combate  
herpes e candidíase. 

10ml - cód. 64 53R$ ,00

O Sangue de Dragão é também um poderoso cicatrizante, que pode ser usado direto no corte. Isso graças a taspina, um ativo 
natural que atua na cicatrização, formando uma película que protege o ferimento de infecções. 

Por agir em marcas de cicatriz, essa seiva é indicada também para prevenir estrias e aumentar a elasticidade da pele, podendo 
ser usada durante a gravidez. Basta misturar no Creme Base Neutra Phytoterápica e passar na barriga, glúteos, flancos e 
seios. 

Também em caso de hemorroida, junto com o Óleo Essencial de Cipreste, ajuda a diminuir a coceira, a irritação, a dor, o des-
conforto e desinflama o local. 

A Seiva é tão versátil que atua também contra cáries e inflamações bucais, sendo utilizado inclusive na redução do tártaro em 
animais.

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 disso, o Sangue de Dragão apresenta alta con-
centração  de antioxidantes, que o torna um produto eficaz para 
retardar os sinais de  envelhecimento e regenerar as células. 

Sendo assim, ele pode ser usado no Creme Base Neutra Phyto-
terápica para  uso na pele do rosto, antes do filtro solar e à noite 
antes de dormir, aplique  no rosto, pescoço e colo. 

Creme antirrugas:  misture de 25 a 40 gotas de 
Seiva Sangue de Dragão em 120g de Creme Base 
Neutra. Aplique diariamente.  

 Para combater candidíase:  fazer banho de assento. 
Pingue 20 gotas em 2 litros de água morna e fazer 
o banho durante 15 minutos. 

SEIVA
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Linha de produtos com óleos essenciais: 
Sabonetes com óleos vegetais, creme dental adulto, gel dental 
infantil e enxaguante bucal com extratos naturais.
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LINHA DENTAL HERBAL

Formulada com óleos essenciais e extratos de plantas, a Linha Dental Herbal cuida da saúde bucal, 
respeitando o meio ambiente.

GEL DENTAL - INFANTIL

50ml - cód. 131
18R$ ,00

Extratos de frutas vermelhas – mirtilo, amora e uva, ricas em antioxidantes 
e minerais, aumentam a resistência da dentina e inibem o crescimento de 
bactérias. Com extrato de camomila, alivia a dor da dentição, inflamações 

de gengiva e reduz placas bacterianas. Sabor natural de frutas.

GEL DENTAL - ADULTO

80ml - cód. 130
19R$ ,80

Ativos naturais de melaleuca, hortelã, copaíba e aloe vera. Atuam na 
prevenção de tártaro, gengivite, periodontite, reduzem o biofilme dental, 
auxiliando no controle de cáries e na remoção de manchas por bactérias. 
Hálito refrescante.

SEM FLÚOR
VEGANO
v

Com extratos naturais,   
clorofila e suco de cenoura. 

Sem glúten e açúcar.

TENSOATIVO 
 GREEN
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ENXAGUANTE BUCAL

Assepsia total, redução de inflamações e cicatrização de aftas, 
 redução dos níveis de ácidos causadores de cáries.  
Hálito refrescante.

250ml - cód. 132
27R$ ,80

LINHA DENTAL HERBAL

ELIMINA BACTÉRIAS E DEIXA O HÁLITO PURO

Feito com Óleos Essenciais de Melaleuca e Menta esse enxaguante bucal proporciona frescor e sensação 
de boca completamente higienizada. 
O Óleo Essencial de Melaleuca apresenta ação bactericida, fungicida, atua em gengivites, periodontites, 
herpes labial, mau hálito, aftas e inflamações. 
Proporcionando uma excelente ação analgésica e bactericida, o Óleo Essencial de Hortelã- pimenta tam-
bém deixa o hálito puro e refrescante.  
O Bálsamo de Copaíba tem ação anti-inflamatória e antibiótica. 
Rico em vitaminas, polissacarídeos, o Sumo de Aloe Vera, previne cáries, favorece a regeneração óssea e 
promove a formação da dentina e previne o aparecimento de placas de tártaro.

SEM FLÚOR   
SEM ÁLCOOL
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LAVANDA E ROSA MOSQUETA
100g - cód. 78
Proporciona hidratação, viço e  elasticidade natural.

MELALEUCA E GERGELIM
100g - cód. 68
Excelente hidratante e bactericida.  
Controla a oleosidade, auxiliando  
a combater acne e espinhas.  

MENTA E GERME DE TRIGO
100g - cód. 65
O sabonete de Menta (Hortelã-pimenta),  
 proporciona frescor  e sensação de  limpeza profuda.

Sabonetes para 
uso no rosto e no corpo.
Todos os tipos de pele.

LEMONGRASS
100g -cód. 66
Hidrata a pele deixando-a com um toque  macio e 
aveludado, promove um banho  descongestionante 
e restaurador.    

Qualquer unidade  
17R$ ,00

SABONETES

Transforme seu banho em um momento de bem-estar.  Sabonetes Phytoterápica. 
Manteiga de Karitê e ativos 100% puros.

LIVRE DE

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

Dica de uso: Aplique 2 gotas de óleo essencial de sua preferência.

1x1,5 cm - cód.10202

CALDEIRÃO 
Azul

3 x1,5 cm - cód.10203

CORAÇÃO 
Rosé

ORBE 

3 x1,5 cm - cód.10205

1,5 x1,5 cm - cód.10206

TIBET 

AROMATIZADORES

R$ ,0035

R$ ,0035

R$ ,0040

R$ ,0040
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TABELA DE INDICAÇÃO

45Revista Phytoterápica - Verão 2019 / 2020

Abaixo sugerimos algumas indicações:

Saúde Emocional  / Mental
Para                     Produto Indicado                     Alternativas                              Forma de utilização

Aromatizador de ambiente 
(8 gotas com água), banho (2 

gotas na bucha) e colar aromá-
tico (1 gota).

Saúde Física 
Para                      Produto Indicado                     Alternativas                              Forma de utilização

Aromatização de ambiente, 
Aromatização pessoal com colar 

aromático, Escalda-pés,  
Massagens, Aplicação direta. 
Consulte a forma de utilização 

específica na descrição do 
produto ao longo do catálogo ou 

consulte uma Consultora 
Phytoterápica.

Beleza
Para                      Produto Indicado                     Alternativas                              Forma de utilização

Uso cosméticos em geral. 
Consulte a utilização específica 

na descrição do produto ao longo 
do catálogo ou consulte 

uma Consultora Phytoterápica.

Ansiedade   

Depressão     

Desânimo/ Cansaço 

Insônia   

Estresse    

Memória/ Concentração

Lavanda    

Grapefruit   

Mandarina 

Bergamota   

 Limão    

  Alecrim 

Petitgrain, Laranja ou Sândalo 

Limão, Palmarosa ou Bergamota 

Grapefruit, Alecrim ou Hortelã 

Lavanda, Gerânio ou Sálvia 

Sândalo, Ylang Ylang ou Cedro 

   Hortelã, Canela ou MIrra

Articulações   

Alergias   

Caspas   

Dores Musculares   

Dor de Cabeça   

Inchaço  

Micose   

Picadas de insetos   

TPM      

Trato Respiratório 

Cólicas Menstruais  

Vetiver   

 Pracaxi    

Mirra 

Orégano 

Hortelã 

Gerânio  

Cravo   

Gengibre 

Sálvia esclareia 

Olíbano 

Gerânio

  Hortelã ou Manjerona 

Lavanda ou Gengibre 

Melaleuca ou Copaíba   

Lemongrass ou Gengibre 

Lavanda ou Lemongrass 

Cipreste e Tangerina 

Melaleuca ou Copaíba 

Patchouli ou Sangue de Dragão 

Gerânio ou Artemísia 

Eucalipto ou Sândalo 

  Sálvia esclareia ou Artemísia

Acne     

Cabelos    

Hidratação    

Marcas de Expressão 

 Manchas     

Vitalidade da pele  

Rachaduras    

Celulite     

 Melaleuca  

Alecrim 

Gergelim     

Mirra   

Manjericão    

Laranja 

Coco- babaçu    

Grapefruit  

Lavanda 

Sálvia 

 Buriti     

Sândalo 

Vetiver    

Grapefruit 

Pracaxi   

Alecrim 
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DICA DA ESPECIALISTA

U  m presente vindo da Itália, a Bergamota é 
um cítrico cultivado na China, e que apre-
senta em sua casca um dos óleos essen-

ciais mais valiosos e agradáveis da Aromaterapia. 

Potente para atuar contra depressão, insônia e 
estresse. O que torna esse óleo tão poderoso é a 
sua composição química, pois ele é rico em ace-
tato de linalila, limoneno e linalol, componentes 
que ao serem inalados chegam no Sistema Lím-
bico, mais precisamente no Hipocampo, onde 
estão a memória, aprendizagem e as emoções.   

Os aromas e as emoções 

Quando um óleo essencial é inalado as suas mo-
léculas passam por milhões de terminações ner-
vosas, pelo bulbo olfatório, atravessa o trato ol-
fativo e chega ao Sistema Límbico, alcançando 
rapidamente o Hipocampo. O aroma sedativo do 
Óleo Essencial de Bergamota, estimula o Núcleo 
de Rafe, que libera a serotonina, um neurotrans-
missor sedativo, assim como estimula a liberação 
de endorfina, hormônios que induzem a felicidade.
Extraído por prensagem a frio da casca, o Óleo Es-
sencial de Bergamota possui aroma muito agradá-
vel, é utilizado na perfumaria e acredite, também 

Conheça o Óleo Essencial de Bergamota e aproveite os benefícios que esse 
cítrico oferece

como aromatizante para bolos, chás, doces e medicamentos. 

No campo emocional esse óleo é um poderoso ansiolítico e 
sedativo, atua como coadjuvante em terapias para ansieda-
de, depressão, tensão nervosa, estresse, descontrole emocio-
nal, insônia e medo. Os benefícios psicoterapêuticos podem 
ser obtidos pela inalação e também pela pele. Sendo assim, 
use durante o banho (1 gota) na bucha ou num punhado de 
xampu, além do sabonete líquido. Além disso, faça um cre-
me hidratante corporal. Pegue uma das partes do Creme 
Base Neutra 120g e misture 15 gotas de Óleo Essencial de 
Bergamota, 10 gotas de Óleo Essencial de Lavanda e 5 go-
tas de Óleo Essencial de Petitgrain. O perfume dessa com-
binação é inebriante e a combinação terapêutica, fantástica. 

Precauções: O Óleo essencial de Bergamota é fotossensibi-
lizante, ao usá-lo não se exponha ao sol, pelo período de 12 
horas. 
 
Fonte: 
1.Tisserand, Aromatherapy for Everyone, 1988.
2.DAMIAN, Peter & Kate, Aromaterapia – Aroma e psi-
quê. O uso dos óleos essenciais para o bem-estar psico-
lógico e físico – Belo Horizonte, MG: Editora Laszlo, 2018.

Carla Dantas
Jornalista, técnica em Estética e amante 
de óleos essenciais
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ÓLEO ESSENCIAL DE BERGAMOTA
Bem-estar e conforto emocional em um  

aroma cítrico e delicado.
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Produtos livres de :

Estimula a mente, proporciona 
foco, concentração e memória.




