
ÓLEOS ESSENCIAIS BIOLÓGICOS



Aipo - «Apium grAveolens» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES:  Inalação e massagem. Aclarar pigmento pele, problemas digestivos, 
edema, retenção de líquidos..

PROPRIEDADES: Tónico, sedativo, estimulante fígado e rim

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, b-selineno, sedanolído 

5ml

Abeto negro - «piceA mAriAnA» - AméricA do norte

UTILIZAÇÕES:  Inalação e massagem. Regenerar plexo solar, constipações. Ideal 
para dores articulares, reumatismo.

PROPRIEDADES: Antifúngico, anti-séptico, estimulante, anti-inflamatório.
Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de bornilo, canfeno, a-pineno 

5ml

Abeto siberiAno - «Abies sibiricA» - bulgÁriA

UTILIZAÇÕES:  Inalação e massagem. Problemas respiratórios e de pele.

PROPRIEDADES: Purificantes, calmante, oxigenante.

Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de bornilo, canfeno, a-pineno 

10ml

Abeto prAteAdo - «Abies AlbA» - europA de leste

UTILIZAÇÕES:  Inalação e massagem. Dores articulares, constipações
PROPRIEDADES: Anti-séptico, estimulante, analgésico.

Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, d-3-careno, b-cariofileno 

5ml



AlcArÁviA - «cArum cArvi» - europA leste, norte AfricA

UTILIZAÇÕES:  Inalação. Problemas estomacais, cólicas.

PROPRIEDADES: Digestivo, desintectante intestinal, antinociceptivo, inibe os estímulos 
da dor.

Moléculas ou quimiotipos principais: carvona, limoneno, dihidrocarvona 

5ml

Alecrim cânforA - «rosmArinus officinAlis» - europA

UTILIZAÇÕES:  Usar em massagem, antes ou no fim de praticar desporto, para relaxar os 
músculos. Circulação, tonificar músculos. Revigorante do coração.

PROPRIEDADES: Anti-inflamatório, antifúngico, tónico muscular e do sistema nervoso. Re-
laxante muscular, tónico geral.

Moléculas ou quimiotipos principais: cânfora 

10ml

Alecrim cineol - «rosmArinus officinAlis» - norte de ÁfricA

PROPRIEDADES: Expectorante, antifúngico, tónico cardíaco, circulatório, aumenta a 
concentração.

10ml

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol 

UTILIZAÇÕES:  Estimular cérebro, bronquite.

Alecrim verbenonA - «rosmArinus officinAlis» - europA de leste

PROPRIEDADES:  Mucolitico, antiespasmódico, digestivo, hepático.

5ml

Moléculas ou quimiotipos principais: verbenona 

UTILIZAÇÕES:  Estimular vesícula e fígado, melhorar a digestão.



bergAmotA - «citrus AurAntium bergAmiA» - europA.

UTILIZAÇÕES:  Inalação e massagem. Usar no difusor electrico para pessoas que sofram 
de insónias. Poderoso antisséptico do ar, febre, cólicas, abdómen inchado, ansiedade.10ml

PROPRIEDADES: Anti-infeccioso, tónico e estimulante, calmante e sedativo, muito 
bom para insónias, antiespasmódico, febrífuga, miorrelaxante e sedante.

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, acetato de linalilo, linalol 

UTILIZAÇÕES:  alivia todas as infecções urinárias10ml

PROPRIEDADES: bactericida, anti-séptico, actua sobre a retenção de líquidos, tónico 
da bexiga.

Moléculas ou quimiotipos principais: trans-b-farneseno, óxido de bisabolol A

cAjeput - «melAleucA cAjeputii» - ÁsiA.

cAmomilA romAnA - «chAmAemelum nobile» - frAnçA.

UTILIZAÇÕES:  Febre, prevenir anemia, dores de dentes, dores em geral.5ml

PROPRIEDADES: Anti-inflamatório, analgésico, calmante, ideal para crianças, 
ansiolítico, antidepressivo.

Moléculas ou quimiotipos principais: angelato de isobutilo, metacrilato de isoamila 

UTILIZAÇÕES:  Eficaz no sistema gastro-urinário. Óleo de natureza quente.
10ml

PROPRIEDADES: antiparasitário, antifúngico, estimulante.
Moléculas ou quimiotipos principais: cinamaldeíde, acetato de cinamil
cAnelA - «cinnAmomum verum» - mAdAgAscAr, ÍndiA.



UTILIZAÇÕES:  Infecções, fadiga, grande reequilibrador do corpo, bpm para 
pessoas debiitadas.10ml

PROPRIEDADES: Anti-infeccioso, bactericida, anti-viral.
Moléculas ou quimiotipos principais: linalol
cânforA folhA - «cinnAmomum cAmphorA» - ÁsiA.

UTILIZAÇÕES:  Depressão, circulação, feridas, úlceras, grande equilibrador das 
funções corporais.10ml

PROPRIEDADES: Anti-infeccioso, analgésico, estimulante.
Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, a-pineno, sabineno

cânforA mAdeirA - «cinnAmomum cAmphorA» - ÁsiA.

cArdAmomo - «elettAriA cArdAmomum» - AméricA centrAl

UTILIZAÇÕES:  Gastrite, eliminar gases, esofagite.

PROPRIEDADES: Anti-inflamatório digestivo, bactericida
Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de terpenilo, 1,8-cineol 

5ml

cedro AtlAs - «cedrus AtlAnticA» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES:  Retenção líquidos, celulite, acne.
PROPRIEDADES: Diurético, purificante, calmante. 
Moléculas ou quimiotipos principais: a, b e g-himacaleno

10m / 30mll



citronelA - «cymbopogon winteriAnus» - europA 

UTILIZAÇÕES:  picadas de insetos.

cenourA - «dAucus cArotA» - frAnçA

UTILIZAÇÕES:  Anemia, pele, bronzear.
PROPRIEDADES: Regenerador, depurativo, estimulante fígado
Moléculas ou quimiotipos principais: carotol, a-pineno, sabineno

10ml / 30ml

5ml

Moléculas ou quimiotipos principais: citronelal, geraniol, citronelol
PROPRIEDADES: Repelente insetos, anti-séptico

ciprés - «cupressus sempervirens» - espAnhA, norte ÁfricA 

UTILIZAÇÕES:  Edema linfático, hemorróidas.
10ml

Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, d-3-carene, b-cariofileno

PROPRIEDADES: Anti-inflamatório venoso e linfático.

5ml

cedro de espAnhA - «juniperus oxycedrus» - frAnçA

UTILIZAÇÕES:  Piolhos, pele.

PROPRIEDADES: Desinfectante, anticaspa, tónico renal. 
Moléculas ou quimiotipos principais: d-cadineno, 10-épi-zonanène



UTILIZAÇÕES:  Anemia, pele, bronzear.

UTILIZAÇÕES:  Piolhos, pele.

crAvinho - «eugeniA cAryophyllus» - mAdAgAscAr 

UTILIZAÇÕES:  Acalma a dor nos ossos. Estimula a energia renal aliviando as dores 
nevrálgicas. Infecções intestinais, nevralgias. Ideal para combinar com óleo vegetal de 
Arnica.

10ml

Moléculas ou quimiotipos principais: eugenol, acetato de eugenilo, b-cariofilleno 
PROPRIEDADES: Analgésico, usado no tratamento da nevralgia, poderoso antisséptico, 
antifúngico, quente. Bactericida, antioxidante, antiviral.

coentro - «coriAndrum sAtivum» - europA 

UTILIZAÇÕES:  Estimulante digestivo, este óleo limita a flatulência. Também estimula o 
sistema glandular e respiratório. Usado no difusor dá a sensação de bem-estar e evoca 
lugares distantes. Pode-se usar na culinária como condimento. Flatulência, cólicas.

5ml

Moléculas ou quimiotipos principais: linalol, a-pinene, g-terpineno
PROPRIEDADES: Tónico, estimulante, eufórico, afrodidisíaco.

ervA-limão - « cymbopogon flexuosus» - ÁsiA 

UTILIZAÇÕES:  Usar em massagem com óleo vegetal para estimular a circulação das 
veias. Útil no tratamento da celulite. Estimula a circulação Estimula o sistema digestivo. 
Refresca e revitaliza a mente.

Moléculas ou quimiotipos principais: geranial, neral 
PROPRIEDADES: Vasodilatador, tónico do sistema digestivo, sedativo, anticelulitico.

10ml

estevA - «cistus lAdAniferus» - europA

UTILIZAÇÕES: Doenças infantis, artrite reumatóide, estimular a imunidade.
PROPRIEDADES: Antifúngico, cicatrizante, imunoestimulante.
Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, viridiflorol, trans-pinocarveol

5ml



UTILIZAÇÕES: Usar em massagem diluído em óleo vegetal para o tratamento de artrite, 
reumatismo, principalmente localizado nos dedos das mãos e dos pés, pescoço e costas; 
infecções, asma, laringite.

PROPRIEDADES: Anti-inflamatório, antirreumático, analgésico, expectorante e respiratório, 
repelente de insetos, bactericida, desinfectante.

10ml

eucAlipto citriodorA - «eucAlyptus citriodorA»  - mAdAgAscAr / brAsil

Moléculas ou quimiotipos principais: citronelal, isopulegol 

eucAlipto globulus - «eucAlyptus  globulus» - portugAl / espAnhA

UTILIZAÇÕES: Antisséptico do sistema respiratório e pulmonar. Infecções. Usado no difusor 
eléctrico, ajuda a desbloquear as vias respiratórias e purifica o ar.

PROPRIEDADES: Expectorante, antisséptico pulmonar, estimulante geral, oxigena e 
remove toxinas, antirreumático.

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, limoneno 

10ml / 30ml

estrAgão - «ArtemisiA drAcunculus» - frAnçA / europA leste

UTILIZAÇÕES: inflamações e cólites espasmódicas.
PROPRIEDADES: anti-espasmódico, anti-séptico, vermífugo.
Moléculas ou quimiotipos principais: metil chavicol, trans e cis-b-ocimeno 

5ml

eucAlipto rAdiAtA - «eucAlyptus rAdiAtA» - oceAniA/AfricA do sul

UTILIZAÇÕES: Sistema respiratório, pneumonia.

PROPRIEDADES: Expectorante, anti-séptico pulmonar.

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, a-terpineol, a-pineno 

10ml / 30ml



gengibre - «Zingiber officinAlis» - ÁsiA

UTILIZAÇÕES: Excelente para todos os problemas digestivos, enjôos. Usado em 
massagem ajuda no tratamento da prisão de ventre crónica ou ocasional.

PROPRIEDADES: Tónico do sistema digestivo, tónico sexual, analgésico, digestivo, 
estimulante, analgésico.

Moléculas ou quimiotipos principais: a-zingibereno, b-sesquifelandreno 

5ml

eucAlipto smithii - «eucAlyptus smithii» - ÁfricA

UTILIZAÇÕES: Sistema respiratório, infecções
PROPRIEDADES: Expectorante, anti-séptico pulmonar.

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, a-terpineol 

10ml

gengibre fresco - «Zingiber officinAlis» - mAdAgAscAr

UTILIZAÇÕES: Bom para problemas digestivos e renais.
PROPRIEDADES: Digestivo, analgésico, carminativo e estimulante renal.

Moléculas ou quimiotipos principais: a-zingibereno, b-sesquifelandreno 

5ml

gerânio AfricAno - «pelArgonium grAveolens» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES: Cirrose, prostatite, pancreatite, icterícia.
PROPRIEDADES: Hepato-estimulante, anti-inflamatório, negativantes.

Moléculas ou quimiotipos principais: citronelol, geraniol, linalol 

5ml



gerânio bourbon - «pelArgonium grAveolens» - mAdAgAscAr/ÁfricA sul

UTILIZAÇÕES: Usar como óleo de massagem para prevenir estrias durante a perda ou 
aumento de peso. Acalma estados de ansiedade. Linfomas, colite nervosa, debilidade do 
baço.

PROPRIEDADES: Antiespasmódico, anti-inflamatório, adstringente, hemostático. Tónico 
da linfa, hemostático, relaxante.

Moléculas ou quimiotipos principais: citronelol, geraniol, formiato de geranila 

5ml

guAltériA - «gAultheriA frAgrAntissimA» - ÁsiA

UTILIZAÇÕES: Ideal para dores musculares e tendinites. Aplicar em massagem antes 
de praticar desporto. Pode ser usado em massagem para cólicas e dores. algias tendi-
no-musculares

PROPRIEDADES: Anti-inflamatório, antiespasmódico. Analgésico, calmante. 
Moléculas ou quimiotipos principais: salicilato de metilo 

10ml/30ml

helichrysum - «helichrysum brActeiferum» - mAdAgAscAr

UTILIZAÇÕES: Actua nas infecções de ouvidos, nariz e garganta, especialmente bronquites 
agudas. Usado na pele, é eficaz nos herpes.

PROPRIEDADES: Anti-infeccioso, antiviral, respiratório, excelente anti-bacteriano, 
anti-séptico, tónico, estimula o sistema imunitário.

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, a-cariofileno, b-pineno 

10ml

helichrysum itAliAno - «helichrysum itAlicum» - europA

UTILIZAÇÕES: Hematomas, catarro, anticoagulante, reforça o sistema imunitário. 
Regeneração de nervos, pele fragilizada.

PROPRIEDADES: Conhecido como o óleo essencial do desportista, este óleo é o remédio 
mais poderoso para as contusões. Evita hematomas, mas também funciona de forma eficaz 
em contusões antigas. Regenerador, purificador, respiratório.

Moléculas ou quimiotipos principais: g-curcumeno, acetato de nerilo

5ml



hortelã verde - «menthA spicAtA» - ÍndiA

UTILIZAÇÕES: Ocasionalmente ajuda a regular o sistema digestivo. Inalar o aroma para 
acalmar enjoos e vómitos. Usado em massagem alivia cansaço e sensação de peso nas pernas. 
Aplicado nas têmporas ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas. As suas propriedades 
vasodilatadores ajudam a aliviar dores causadas pelas frieiras. Usado no difusor electrico com 
lavanda ou limão, dá uma sensação de frescura e limpeza à casa, escritório, etc..

PROPRIEDADES: Em pequenas doses: estimula a digestão, vasodilatador, aumenta a 
hipertensão. Em doses mais elevadas actua como estimulante e analgésico. Antifúngico, 
antibacteriano.

Moléculas ou quimiotipos principais: carvona, limoneno, dehidrocarvona

5ml

hortelã-pimentA - «menthA piperitA» - ÍndiA

UTILIZAÇÕES: Usado em massagem alivia cansaço e sensação de peso nas pernas. Aplicado 
nas têmporas ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas. Gases, vómitos.

PROPRIEDADES: Anti-infeccioso, tónico do coração e estimulante. Acalma vómitos, estimula a 
digestão, analgésico, anestésico, regula os ovários. Cefálico, carminativo.

Moléculas ou quimiotipos principais: mentol, mentona, isomentona 

10ml/30ml

iAry - «psiAdiA AltissimA» - mAdAgAscAr

UTILIZAÇÕES: bronquite, doenças de pele.
PROPRIEDADES: respiratório, estimulante, antivírico.
Moléculas ou quimiotipos principais: b-pineno, a-pineno, limoneno 

10ml

incenso - «boswelliA cArterii» - ÁfricA orientAl

UTILIZAÇÕES: Cistite, útero, aumentar ânimo. Indicado para peles maduras. Pode ser colocado 
num difusor juntamente com outros óleos em casos de asma.

PROPRIEDADES: Anti-séptico, carminativo, cicatrizante. Reafirmante e regenerador da pele. 
Expectorante, estimula o sistema imunitário, antidepressivo.

Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, limoneno 

5ml



jAsmim - «jAsminum grAndiflorum» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES: Desperta a sensualidade, acalma a ansiedade, restabelece a autoconfiança. 
No parto ajuda a aliviar as dores e a expulsar a placenta e previne a depressão pós-parto. 

É um recuperador afrodisíaco, e pode ajudar a superar a frigidez, a impotência e a 
ejaculação precoce. 

PROPRIEDADES: Actua no sistema nervoso e emocional, antidepressivo, afrodisíaco, 
eufórico, curativo, levanta o ânimo.

Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de benzilo, benzoato de benzilo, fitol

1ml

lArAnjA AmArgA - «citrus AurAntium AmArA» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES: Celulite, regular apetite. Usar no difusor electrico juntamente com 
lavanda, dá um aroma muito agradável com efeito tranquilizante e relaxante.

PROPRIEDADES: Vasodilatador, fluidificante, calmante e relaxante.
Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno 

10ml

lArAnjA doce - «citrus sinensis» - AméricA do sul

UTILIZAÇÕES: Digestão, ansiedade, stress.

PROPRIEDADES: Relaxante, antidepressivo, tónico, sedante, anti-séptico, antiespasmódico, 
actua ao nível da digestão e constipações, calmante.

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno 

10ml/30ml

lAvAndA finA - «lAvAndulA AngustifoliA» - frAnçA

UTILIZAÇÕES: ansiedade e insónia, problemas de pele.
PROPRIEDADES: calmante, relaxante, hipotensor.

10ml/30ml

Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de linalilo, linalol, cis-b-ocimeno 



lAvAndA finA dA montAnhA - «lAvAndulA AngustifoliA» - frAnçA

UTILIZAÇÕES: ansiedade e insónia, problemas de pele.
PROPRIEDADES: anti-infeccioso, antibacteriano, antivírico.
Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de linalilo, linalol, cis-b-ocimeno 

10ml

lAvAndA hÍbridA / lAvAndim - «lAvAndulA hybridA» - frAnçA

UTILIZAÇÕES: Acalma a ansiedade e a irritação da pele, cicatrizante e com ação 
anti-séptica. Relaxa os músculos quando usado em massagem. Ideal para usar no 
difusor eléctrico

PROPRIEDADES: anti-espasmódico, calmante, hipotensor, anti-inflamatório, 

cicatrizante

10ml/30ml

Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de linalilo, linalol, cânfora

lAvAndA spicA - «lAvAndulA lAtifoliA» - europA

PROPRIEDADES: expectorante, antibacteriano, cicatrizante

10ml

Moléculas ou quimiotipos principais: linalol, 1,8-cineol, cânfora

lAvAndA mAillette - «lAvAndulA verA clonAle» - frAnçA

UTILIZAÇÕES: ansiedade, e insónia, problemas de pele

PROPRIEDADES: neuromuscular, anti-espasmódico, cicatrizante

10ml

Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de linalilo, linalol, b-cariofileno

UTILIZAÇÕES: rinites, bronquite, queimaduras



10ml

lentisco - «pistAciA lentiscus» - norte de ÁfricA

PROPRIEDADES: descongestionante venoso e linfático, efeito descongestionante na 
próstata.

Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, mirceno, limoneno

limão destilAdo - «citrus limon» - itÁliA

UTILIZAÇÕES: Anti-fúngico do aparelho digestivo e respiratório. Eficaz na fadiga nervosa 
e na pressão arterial baixa. Ajuda na digestão, limitando a fermentação do intestino. 
Congestão fígado e vesícula, esgotamento.

PROPRIEDADES: Bactericida, anti-séptico, antiviral, estimula os vasos sanguíneos 

microscópicos, reforça a resistência dos capilares, hepático, estimulante.

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, b-pineno, g-terpineno 

10ml

limão cAscA - «citrus limon» - itÁliA

UTILIZAÇÕES: Anti-fúngico do aparelho digestivo e respiratório. Eficaz na fadiga nervosa 
e na pressão arterial baixa. Ajuda na digestão, limitando a fermentação do intestino. 
Congestão fígado e vesícula, esgotamento.

PROPRIEDADES: Bactericida, anti-séptico, antiviral, estimula os vasos sanguíneos 

microscópicos, reforça a resistência dos capilares, hepático, estimulante.

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, b-pineno, g-terpineno 

10ml/30ml

5ml

louro - «lAurus nobilis» - europA leste

UTILIZAÇÕES: Ajuda a combater sintomas de gripe, obstrução de nariz, ouvidos e  
garganta. Usar  em massagem para  artrite  e  artrite  poliarticular. Acalma dor de  dentes.  

PROPRIEDADES: Expectorante, anti-bacteriano, fungicida, antiespasmódico, poderoso 
analgésico, equilibrador. 

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, acetato de terpenilo, sabineno

UTILIZAÇÕES: Varizes, hemorróides. Estimula a circulação venosa. Estimula digestões lentas.



5ml

mAnjericão doce - «ocimum bAsilicum» - ÁsiA

UTILIZAÇÕES: Eficaz contra parasitas do sistema disgestivo e respiratório. Bronquite, 
constipações, Alivia fadiga nervosa e hipotensão.  Facilita a digestão fadiga mental.

PROPRIEDADES: estomacal, bactericida 
Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: linalol

mAnjericão tropicAl - «ocimum bAsilicum» - ÁsiA

UTILIZAÇÕES: flatulência, espasmos gástricos, Massajar no abdómen para eliminar 
o vento. É o óleo essencial das viagens com destinos tropicais para prevenir 
infecções virais e diareias                                                                       . 

PROPRIEDADES: Poderoso antiespasmódico, carminativo, anti-infeccioso, antiviral, 
digestivo, antibacteriano, estimula o sistema imunitário 

Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: metil chavicol 

10ml

5ml

mAnjeronA - «origAnum mAjorAnA» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES: Efeito muito positivo sobre a ansiedade, insónia, rigidez causada 
pelo medo. Usar em massagem para o reumatismo muscular e artrite. Estimula as 
defesas do sistema respiratório, bronquite, infecções do nariz, garganta e sinusite.

PROPRIEDADES: Tónico poderoso do sistema nervoso parassimpático, antifúngico, 
anti-séptico, antibacteriano, antidepressivo. 

Moléculas ou quimiotipos principais: terpinen-4-ol, g-terpineno, a-terpineno 

mentA- «menthA Arvensis» - ÍndiA

UTILIZAÇÕES: enxaquecas, dores de cabeça e para alíviar dores em geral. Acalma 
cólicas e náuseas. Estimulante digestivo.                                                                  . 

PROPRIEDADES: Antibacteriano, refrescante, tónico, alivia a dor 
Moléculas ou quimiotipos principais: mentol, mentona, isomentona 

10ml



mirrA - «commiphorA myrrhA» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES: Eficaz se usada na orelha, nariz e na área da garganta. Dores de garganta, 
tosse irritada, manchas e furúnculos, aftas, infecções. Limpa ro útero.                                                                 . 

PROPRIEDADES: antimicrobiano, anti-séptico, Regenerador da pele, antifúngico
Moléculas ou quimiotipos principais: furanoeudesmadieno, curzereno

5ml

murtA vermelhA - «myrtus communis» - norte de ÁfricA

UTILIZAÇÕES: Estimula a circulação e alivia o congestionamento através da massagem. 
Muito bom no tratamento de varizes e hemorroides                                                         . 

PROPRIEDADES: antiespasmódico, descongestionante, linfático venoso.
Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: acetato de mirtenilo 

10ml

2ml

néroli - «citrus bigArAdiA fleur» - norte de ÁfricA

PROPRIEDADES: Antidepressivo, tónico cerebral, equilibrador, antifúngico, bactericida
Moléculas ou quimiotipos principais: linalol, limoneno, b-pineno

niAuli - «melAleucA quinquenerviA» - mAdAgAscAr

UTILIZAÇÕES:infecções genitais, particularmente no herpes. Actua em todos os 
problemas de pele, acne, prurido, dermatites, queimaduras solares. Radiações.

PROPRIEDADES: bactericida, antiviral, expectorante, Descongestionante venoso.

10ml/30ml

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, a-pineno, a-terpineol 

UTILIZAÇÕES: Infecções.



Moléculas ou quimiotipos principais: furanoeudesmadieno, curzereno

Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: acetato de mirtenilo 

Moléculas ou quimiotipos principais: linalol, limoneno, b-pineno

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, a-pineno, a-terpineol 

oregão - «origAnum compActum» - norte de ÁfricA

PROPRIEDADES: antiviral, bactericida, antifúngico. Tónico geral.

5ml

Moléculas ou quimiotipos principais: carvacrol, timol, g-terpineno 

UTILIZAÇÕES: infecções respiratórias virais ou bacteriológicas, vírus da gripe, 
pneumonia

10ml

pAlmArosA - «cymbopogon mArtinii» - ÁsiA

PROPRIEDADES: Antiviral, antifúngico, rejuvenescedor, tónico, bactericida
Moléculas ou quimiotipos principais: geraniol, acetato de geranilo 

UTILIZAÇÕES: pele seca, infecções respiratórias. Equilibrador da pele e cabelo.

oregão espAnhol- «thymbrA cApitAtA» - europA

PROPRIEDADES: Anti-fungico, bactericida, tónico geral, expectorante, 
anti-inflamatório, antiparisitário

5ml

Moléculas ou quimiotipos principais: carvacrol, p-cimeno, g-terpineno

UTILIZAÇÕES: dores articulares e ossos, cistites. Eficaz nas infecções em geral.

pAtchouli - «pogostemon cAblin» - ÁsiA

UTILIZAÇÕES: Excelente para a pele, acne, pele oleosa, eczema, cicatrizes. Usar em 
massagem pelas suas propriedades descongestionantes da próstata e hemorróides. 
Regular apetite.

PROPRIEDADES: Tónico e estimulante, descongestionante, regenerador celular, 
antidepressivo.

Moléculas ou quimiotipos principais: patchoulol, a-bulneseno, a-guaieno

10ml



petit grAin lArAnjA - «citrus AurAntium AmArA» - AméricA sul/n.AfricA

UTILIZAÇÕES: depressão, stress, crianças, idosos. Equilibrio da pele e do cabelo.

PROPRIEDADES: calmante, anti-séptico, estimula cérebro, sedante do sistema nervoso.

Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de linalilo, linalol

10ml

10ml

pimentA negrA - «piper nigrum» - ÍndiA

PROPRIEDADES: Analgésico, anti-séptico, alivia dor de dentes, estimula o fígado e o 
pâncreas, estimulante. 

Moléculas ou quimiotipos principais: b-cariofileno, sabineno, limoneno

10ml

pinho silvestre - «pinus sylvestris» - frAnçA

PROPRIEDADES: expectorante, anti-séptico pulmonar
Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, b-pineno

UTILIZAÇÕES: artrite, reumatismo, entorses. Estimula a digestão e facilita a eliminação 
de parasitas intestinais. Alivia dores quando usado em massagem

UTILIZAÇÕES: bronquite, sinusite, constipação.

pAu rosA - «AnibA rosAeodorA» - brAsili

UTILIZAÇÕES: Ideal para micoses de unha e vaginais, pode ser usado para 
desinfecção de feridas.

PROPRIEDADES: Antifúngico, antisséptico, antimicótico.

Moléculas ou quimiotipos principais: linalol

5ml



rAvintsArA - «cinnAmomum cAmphorA» - mAdAgAscAr

PROPRIEDADES: purificante, anti-séptico, respiratório, anti-infeccioso, antidepressivo 
Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: 1,8-cineol, sabineno, a-terpineol

10ml

5ml

rosA AbsolutA - «rosA dAmAscenA» - europA de leste

UTILIZAÇÕES: problemas da mulher, regenerar. Reduzir as palpitações. 

PROPRIEDADES: anti-depressivo, anti-séptica, adstringente, afrodisíaco, depurativo, 
emenagogo, hepático, laxativo, sedativo, equilibrador, regulador hormonal feminino.

Moléculas ou quimiotipos principais: álcool de feniletilo, citronelol

sÁlviA lAvAndulifoliA - «sAlviA lAvAndulifoliA» - europA

PROPRIEDADES: anti-séptico, bactericida, tónico, expectorante

Moléculas ou quimiotipos principais: cânfora, 1,8-cineol, canfeno

5ml

sÁlviA sclAreA - «sAlviA sclAreA» - frAnçA

UTILIZAÇÕES: menstruações dolorosas, sindrome pré-menstrual, parto, 
pele oleosa, caspa. Equilibra a pele oleosa, a caspa e estimula o crescimento 
do cabelo, menopausa.                                                                 . 

PROPRIEDADES: tónico, diurético, adstringente 

Moléculas ou quimiotipos principais: acetato de linalilo, linalol

5ml

UTILIZAÇÕES: problemas respiratórios.

UTILIZAÇÕES: Sist. respiratório, nasal e torácico. Descongestionar as vias respiratórias. 



sândAlo Amyris - «Amyris bAlsAmiferA» - oceAniA

PROPRIEDADES: cardiotónico, anti-infeccioso do sist. urinário. Descongestionante do 
sistema linfático e das veias. 

Moléculas ou quimiotipos principais: elemol, a-eudesmol, valerianol

10ml

UTILIZAÇÕES: couperose, pele seca, bronquite. Em massagem no plexo solar acalma falta 
de ar e tonturas.

sAro - «cinnAmosmA frAgrAns» - mAdAgAscAr

PROPRIEDADES: antiviral, expectorante, antifúngico, antibacteriano, calmante, antivírico 
(Hpv). 

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, sabineno, b-pineno

10ml

UTILIZAÇÕES: tratamentos virais e/ou infecciosos das vias respiratórias: resfriados, gripes, 
sinusites, otites, amigdalites, bronquites.

segurelhA de inverno - «sAtureiA montAnA» - europA de leste

UTILIZAÇÕES: Eficaz contra parasitas do sistema disgestivo e respiratório. Alivia fadiga 
nervosa e hipotensão. Facilita a digestão limitando a fermentação nos intestinos. Sistema 
imunitário.

PROPRIEDADES: tonificante, estimulante, energizante
Moléculas ou quimiotipos principais: carvacrol, timol, p-cimeno

5ml

10ml

tAngerinA cAscA - «citrus reticulAtA blAnco» - itÁliA

PROPRIEDADES: relaxante, antidepressivo.
Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, g-terpineno, a-pineno

UTILIZAÇÕES: ansiedade e stress, proporciona sentimentos de conforto e aconchego.



Moléculas ou quimiotipos principais: elemol, a-eudesmol, valerianol

Moléculas ou quimiotipos principais: 1,8-cineol, sabineno, b-pineno

Moléculas ou quimiotipos principais: carvacrol, timol, p-cimeno

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, g-terpineno, a-pineno

PROPRIEDADES: calmante, analgesico, induz o sono, anti-inflamatório.

10ml

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, g-terpineno, a-pineno

UTILIZAÇÕES: insónia, digestão, promove relaxamento

tAngerinA destilAdA - «citrus reticulAtA blAnco» - AméricA sul/europA

10ml

terebentinA - «pinus pinAster» - europA

PROPRIEDADES: anti-séptico, expectorante, estimulante, oxigenante das células.
Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, b-pineno, limoneno

UTILIZAÇÕES: contracturas, fadiga, cãibras

tomilho brAnco- «thymus sAturoïdes» -  norte ÁfricA

UTILIZAÇÕES: parasitose intestinal, insuficiência hepática, infecções crónicas.

PROPRIEDADES: imunoestimulante, anti-séptico, tónico geral.
Moléculas ou quimiotipos principais: borneol, timol, carvacrol

10ml

tomilho linAlol - «thymus linAloliferum» - europA

UTILIZAÇÕES: candidíase, colite, prostatite, infecções bacterianas.

PROPRIEDADES: imunoestimulante, fungicida, viricida, antibacteriano, antifúngico, 

Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: linalol

5ml



5ml

tomilho thymol - «thymus thymoliferum» - europA

PROPRIEDADES: anti-séptico, imunoestimulante, tónico. 
Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: timol

10ml/30ml

torAnjA - «citrus pArAdisi» - AméricA sul / Am.nort

PROPRIEDADES: expectorante, anti-séptico pulmonar
Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, mirceno

verbenA - «litseA cubebA» -  ÁsiA

PROPRIEDADES: sedante, anti-inflamatório, calmante, tónico renal.
Moléculas ou quimiotipos principais: geranial, neral, limoneno 

5ml

vetiver - «vetiveriA ZiZAnoide» - >mAdAgAscAr / ÍndiA

UTILIZAÇÕES: circulação, estimular glândulas, protecção energética. 
PROPRIEDADES: calmante, regenerador, 
Moléculas ou quimiotipos principais: khusimol, b-vetivona, b-vetiveno

UTILIZAÇÕES: infeccções, asma, bronquite, gripe,

UTILIZAÇÕES: bronquite, sinusite, constipação.

UTILIZAÇÕES: sist. nervoso, stress, para dar alegria e vitalidade.

10ml/30ml



Moléculas ou quimiotipos principais: quimiotipo: timol

Moléculas ou quimiotipos principais: limoneno, mirceno

Moléculas ou quimiotipos principais: geranial, neral, limoneno 

Moléculas ou quimiotipos principais: khusimol, b-vetivona, b-vetiveno

difusor provençAl

UTILIZAÇÕES: Um pequeno difusor natural e ecológico que se pode colocar em qualquer 
lugar: automóveis, armários, oficina, casa de banho, etc.. O óleo essencial é absorvido pela 
bola de madeira que difunde o aroma ao redor dela. Com uma variedade de aromas à 
sua escolha, mantenha um ambiente saudável e o seu espaço com um aroma agradável!

5ml

ylAng-ylAng 1ª - «cAnAngA odorAtA» - mAdAgAscAr

PROPRIEDADES: afrodisíaco, anti-séptico, relaxante. 
Moléculas ou quimiotipos principais: linalol, Germacreno D, acetato de geranilo

PROPRIEDADES: afrodisíaco, anti-séptico, relaxante
Moléculas ou quimiotipos principais: Germacreno D, b-cariofileno, acetato de geranilo

Zimbro- «juniperus communis» - europA de leste

PROPRIEDADES: Expectorante, anti-reumático, anti-séptico, diurético, desintoxicante
Moléculas ou quimiotipos principais: a-pineno, mirceno, sabineno

10ml

UTILIZAÇÕES: depressão, hipertensão, insónia. 

ylAng-ylAng - «cAnAngA odorAtA» - mAdAgAscAr

UTILIZAÇÕES: depressão, hipertensão, insónia. 

10ml/30ml

UTILIZAÇÕES: reumatismo, eliminação de toxinas. Combate as infecções do sistema 
urinário e respiratório. Estimula a eliminação do ácido úrico.

- Estas indicações não dispensam a consulta de um Aromaterapeuta habilitado.



Distribuido por: Aromas & Sentidos Unip. Lda
Rua Monsenhor Manuel Gonçalves Diogo, nº91  4730-772 Vila Verde (Braga)

Tel: 253 321 522  *  Tlm: 938 620 431
info@aromasesentidos.com

Site: www.lojadosaromas.com

 Selo Cosmebio e certificado pela Ecocert

 Teor máximo de ingredientes naturais e biológicos

 Sem parabenos e fenoxietanol

 Sem Silicone ou OGM

 Sem agentes corantes sintéticos, sem perfume sintético

 Fragrância 100% de origem natural

 100% dos nossos frascos e embalagens são recicláveis

umA mArcA em hArmoniA com A nAtureZA!

«Da  terra  para  o  frasco,  cada  produto  incorpora  os  ingredientes activos  Bio. 

O  ar  é  saudável,  a  mente  acalma  e  a  pele  finalmente  respira!»

www.facebook.com/aromasisentidos/
www.instagram.com/aromas_e_sentidos/


