
Limpeza com Óleos Essenciais 

   

M
e

la
le

u
c
a

 
( 

Te
a

 T
re

e
) 

M
e

la
le

u
c

a
 

a
lt

e
rn

if
o

li
a

 1
5

 m
L

CAPÍTULO 1 Por que limpar com óleos essenciais?

CAPÍTULO 2 A ciência responsável pelo uso dos óleos essenciais para limpeza 

CAPÍTULO 3 Orientações e dicas de segurança para limpeza com óleos essenciais 

CAPÍTULO 4 Como usar óleos essenciais para limpeza 

ebook disponibilizado em português para você por Gotas dāTERRA 

www.gotasdaterra.com



1 
Para alguns, a limpeza é catártica; para outros é uma obrigação. Não importa como você se 

sinta sobre isso, a limpeza é uma parte inevitável da vida - especialmente se você quiser 

manter você e sua família saudável e segura. Ter um ambiente limpo é uma parte importante 

de um estilo de vida saudável, pois pode ajudar a proteger o corpo de certos problemas de 

saúde. 

Quer você goste ou não de fazer limpeza, é muito mais fácil manter uma casa limpa quando você tem agentes 

de limpeza úteis e eficazes. Embora você possa estar acostumado ao fato de que as pessoas usam óleos 

essenciais para a saúde e bem-estar, você pode não perceber que os óleos essenciais também podem ser 

extremamente úteis para a limpeza. Com propriedades de limpeza naturais, os óleos essenciais proporcionam 

uma maneira simples, porém forte, de manter as coisas limpas. 

Os óleos essenciais são 

naturais e seguros para usar 

perto da família 

Uma das coisas mais atraentes sobre o uso de óleos 

essenciais para a limpeza é que eles vêm de fontes 

naturais e, quando usados adequadamente, podem ser 

usados com segurança perto de toda a família. Os óleos 

essenciais são extraídos de partes das plantas e 

cuidadosamente curados para preservar as propriedades 

potentes do óleo. Quando você usa óleos essenciais para 

limpeza, você está contando com componentes químicos 

naturais encontrados no óleo para fornecer pureza e 

limpeza. Se você prefere usar produtos de limpeza 

naturais, se preocupa em manter sua família segura, ou 

apenas quer tranquilidade, os óleos essenciais são uma 

solução de limpeza natural maravilhosa para usar em casa. 

CAPÍTULO Por que limpar com óleos essenciais? 
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Óleos essenciais são agentes de limpeza 
eficazes porque são potentes 

Embora os óleos essenciais sejam encontrados na natureza, eles também 

contêm potentes propriedades de limpeza que os tornam úteis para a limpeza 

doméstica. Os óleos essenciais são extratos retirados de partes das plantas, o 

que significa que eles são altamente concentrados e extremamente potentes. 

Não só eles fornecem um aroma potente, mas os componentes químicos em 

cada óleo proporcionam grandes benefícios. 

Como os óleos essenciais são muito potentes, apenas uma pequena quantidade 

será necessária para proporcionar um grande poder de limpeza. Outros produtos 

de limpeza podem precisar de uma grande quantidade para realizar o trabalho, 

mas é possível limpar uma área inteira com apenas algumas gotas de um óleo 

essencial. Para aqueles que se perguntam se os óleos essenciais são tão 

potentes quanto outros agentes de limpeza, basta abrir um frasco de qualquer 

óleo essencial para experimentar imediatamente a força altamente concentrada e 

potente desses elementos naturais.  

Óleos essenciais fornecem uma 
alternativa aos produtos de limpeza 
com substâncias químicas perigosas 

Muitos dos produtos de limpeza no mercado hoje estão cheios de substâncias 

químicas potentes, mas potencialmente perigosas. Embora esses produtos aleguem 

fornecer benefícios de limpeza eficazes, eles geralmente contêm substâncias 

químicas sintéticas e ingredientes questionáveis que podem colocar sua família em 

risco quando usados em casa. A beleza de usar óleos essenciais para a limpeza é 

que eles contêm apenas os componentes químicos naturais originalmente 

encontrados no óleo, por isso, quando usados em quantidades adequadas, eles não 

representam um risco e são seguros para serem usados em toda a casa. 

Se você tem filhos pequenos em casa, ou apenas quer garantir que sua família 

não esteja sendo exposta a toxinas e substâncias químicas desnecessárias 

todos os dias, os óleos essenciais proporcionam uma solução segura e natural 

para manter a casa limpa. 
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POR QUE LIMPAR COM ÓLEOS ESSENCIAIS? 

• Naturais e seguros para usar em casa;

• Potentes, concentrados e eficazes;

• Alternativa para produtos de limpeza com toxinas e sustâncias
químicas perigosas;

• Oferece opções versáteis para limpeza;

• Cria um aroma limpo e convidativo.

Versatilidade 

Um benefício importante do uso de óleos essenciais para a limpeza é que eles 

são muito versáteis - um único óleo pode ser útil para limpar várias partes da 

casa ou para diversas tarefas difíceis de limpeza. Normalmente, é necessário 

um armário inteiro cheio de diferentes produtos de limpeza para manter toda a 

casa limpa. Como os óleos essenciais são potentes e eficazes, um óleo pode ser 

usado para uma variedade de tarefas, da cozinha ao banheiro, para purificar o ar, 

limpar sujeiras pegajosas, ajudar na lavanderia e muito mais. Os óleos essenciais 

também podem ser usados para fazer seus próprios agentes de limpeza, 

permitindo que você personalize cada óleo de acordo com suas preferências ou 

necessidades pessoais de limpeza. 

Como mencionado, a natureza potente dos óleos essenciais faz com que você 

não precise de muito óleo para concluir uma tarefa de limpeza. Quando se trata 

de limpeza com óleos essenciais, um pouco já é suficiente, e é por isso que 

muitas pessoas acham que os óleos são uma solução mais econômica a longo 

prazo. 

Aprecie o aroma agradável dos óleos essenciais enquanto 
limpa 

Talvez um dos maiores atrativos da limpeza com óleos essenciais é que você terá o benefício adicional de 

apreciar o aroma dos óleos essenciais enquanto limpa. Muitos produtos de limpeza têm um cheiro forte ou 

desagradável porque estão cheios de substâncias químicas sintéticas e outros ingredientes não naturais. Ao 

usar óleos essenciais para a limpeza, você poderá sentir o cheiro agradável que eles emitem - um aroma 

que pode durar até algumas horas. O uso de óleos essenciais com aromas animadores, refrescantes e 

revigorantes fará com que sua casa pareça até mais limpa.  

Agora que você entende alguns dos benefícios que resultam da limpeza com óleos essenciais, você pode 

estar se perguntando: “Como funciona? O que torna um óleo essencial útil para a limpeza”? No Capítulo 2, 

discutiremos um pouco da ciência responsável pelo  que torna os óleos essenciais agentes de limpeza tão 

eficazes. 
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C2APÍTULO A ciência responsável pelo uso dos 
óleos essenciais para limpeza 

Cada óleo essencial tem um conjunto único de componentes químicos que 

proporcionam benefícios específicos ao óleo. Por exemplo, alguns óleos 

essenciais contêm componentes químicos que tornam o óleo útil para 

melhorar a aparência da pele, enquanto outros óleos têm propriedades que 

podem torná-lo útil para repelir insetos ou ajudar a ter um sono tranquilo. 

Um óleo essencial pode ter uma combinação de vários componentes 

químicos diferentes, dando a cada óleo um conjunto diversificado de 

possíveis benefícios. 

Por exemplo, dê uma olhada no perfil químico único do óleo essencial Lemon, 

que determina os benefícios potenciais que esse óleo tem a oferecer. 

  limoneno 

ÓLEO LEMON 

Parte da planta: extraído da casca do limão 

Principais constituintes químicos: limoneno, ß pineno, γ-terpineno 

Possíveis benefícios: 

Limoneno 

55-75% (composição percentual)

• Aroma animador, energizante;

• Propriedades de limpeza para superfícies, dentes e pele;

• Pode ajudar a reduzir a aparência de manchas na pele;

• Propriedades de limpeza interna *;

• Pode reforçar um metabolismo saudável*;

• Sustenta funções dos sistemas respiratório, imunológico, gastrointestinal e nervoso*.

beta-pineno (ß pineno) 

6-18% (composição percentual)

• Sustenta a função e a resposta imunológica*;

• Pode ajudar a manter níveis saudáveis de glicose no sangue já na faixa normal*;

• Reforça um sistema respiratório saudável*.

gama-terpineno (γ-terpineno) 
3-16% (composição percentual)

• Propriedades de limpeza de superfícies;

• Protege contra ameaças ambientais.

γ-terpineno 

β-pineno 
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Embora estes sejam apenas três dos principais componentes químicos 

encontrados no óleo essencial Lemon, é fácil ver como a composição 

química única do óleo determina os possíveis benefícios que ele tem a 

oferecer. Porque o óleo Lemon tem uma alta porcentagem de componentes 

químicos com benefícios de limpeza de superfícies, é um óleo útil para 

limpeza doméstica (entre outras coisas). Outros óleos essenciais podem ter 

uma pequena porcentagem de propriedades químicas de limpeza, mas 

podem ter uma alta porcentagem de componentes químicos que os tornam 

úteis para outras coisas, como reduzir a aparência de manchas na pele ou 

repelir naturalmente os insetos. 

A beleza é que cada óleo essencial tem um perfil químico completamente único, 

com porcentagens e combinações diferentes de todos os tipos de componentes 

químicos - é por isso que os óleos essenciais são tão versáteis e têm tantos 
usos! 

* Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este produto não

se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença

Propriedades de limpeza 

Existem muitos óleos essenciais que contêm propriedades químicas que são 

conhecidas por fornecer benefícios de limpeza. Óleos essenciais com 

propriedades de limpeza podem ser usados como agentes de limpeza 

naturais, especialmente se eles têm uma alta porcentagem de componentes 

químicos que são conhecidos por serem benéficos para a limpeza. Lembre-se: 

óleos essenciais de alta qualidade são extremamente potentes, o que significa 

que mesmo uma pequena quantidade de um óleo essencial de limpeza pode 

trazer grandes benefícios. 

Componentes químicos que 

fornecem benefícios de limpeza 

Embora muitos óleos essenciais contenham componentes químicos de 

limpeza, os óleos mais benéficos para a limpeza são aqueles com alta 

concentração de constituintes químicos de limpeza. A combinação única de 

constituintes químicos em qualquer óleo essencial dependerá do tipo de planta 

de que provém - cada planta produz um óleo essencial diferente, com seu 

próprio conjunto de componentes químicos e, portanto, seu próprio conjunto de 

benefícios. Como alguns óleos essenciais terão uma porcentagem maior de 

componentes químicos com benefícios de limpeza do que outros, esses óleos 

são mais eficazes para a limpeza doméstica. 

Vamos dar uma olhada em alguns dos componentes químicos que possuem 

propriedades de limpeza e quais óleos essenciais contêm altas concentrações 

desses componentes químicos. 
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ALDEÍDOS 
Embora os aldeídos sejam tipicamente encontrados apenas em pequenas 
quantidades dentro das plantas, eles são conhecidos por fornecer óleos 
essenciais com um aroma potente. Aldeídos como cinamaldeído e geranial são 
frequentemente encontrados em óleos essenciais. Óleos essenciais ricos em 
aldeídos que também são úteis para fins de limpeza incluem: 

HO 
O 

H 

Cassia Cilantro Cinnamon Melissa 

A tabela a seguir resume os diferentes tipos de componentes químicos que podem ser 

úteis para a limpeza, e em quais óleos essenciais eles podem ser encontrados: 

Óleo essencial Componentes químicos Possíveis benefícios 

FENÓIS Clove TImol, Carvacrol 
Limpeza de superfícies, protege contra ameaças 
ambientais, antioxidantes* 

Oregano Eugenol 
Limpeza de superfícies, protege contra ameaças 
ambientais, antioxidantes* 

Thyme TImol, Carvacrol 
Limpeza de superfícies, protege contra ameaças 
ambientais 

Cassia Cinamaldeído Protege contra ameaças ambientais 

Cilantro Decenal Limpeza de superfícies 

Cinnamon Cinamaldeído Protege contra ameaças ambientais 

Melissa Geranial Protege contra ameaças ambientais 

 MONOTERPENOS Bergamot Limoneno, Terpineno Propriedades de limpeza 

Lemon Limoneno, Pineno Propriedades de limpeza 

Lime Limoneno, Terpineno Propriedades de limpeza 

Melaleuca Terpineno Propriedades de limpeza 

Wild Orange Limoneno Propriedades de limpeza 

* Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença

MONOTERPENOS 

 

CH3

Bergamot Lemon Lime Melaleuca Wild Orange H3C CH2

  ALDEÍDOS 

FENÓIS 

A estrutura química dos fenóis torna-os extremamente potentes e ricos em antioxidantes 

quando encontrados em óleos essenciais. Os fenóis comumente encontrados em óleos 

essenciais incluem timol, carvacrol, eugenol e anetol. Óleos essenciais ricos em fenol que 

podem ser úteis para a limpeza devido às suas propriedades químicas incluem: 

OH 

Clove Oregano Thyme 

Os monoterpenos são hidrocarbonetos que são frequentemente encontrados em 
óleos essenciais e fornecem óleos com inúmeros benefícios. Monoterpenos 
comuns encontrados em óleos essenciais de limpeza incluem limoneno e terpineno. 
Os seguintes óleos essenciais contêm monoterpenos que os tornam úteis para 
limpeza: 
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Os óleos essenciais têm diferentes tipos de propriedades de 
"limpeza" 

É importante ter em mente que existem muitos óleos essenciais que são conhecidos por terem propriedades 

de limpeza; no entanto, a palavra "limpeza" pode ter muitos significados diferentes. Alguns óleos essenciais 

têm componentes químicos que proporcionam benefícios de limpeza para a pele. Outros óleos podem ter um 

perfil químico que torna o óleo útil para limpeza interna*. Quando se trata de limpeza doméstica, os melhores 

óleos essenciais são aqueles com propriedades que são úteis para limpeza de superfícies. 

Lembre-se que cada óleo essencial tem uma 

combinação diferente e única de constituintes 

químicos. Alguns óleos essenciais podem ter 

componentes químicos que geralmente são para 

“limpeza”, mas podem não ser particularmente 

úteis para a limpeza de superfícies. Outros óleos 

essenciais podem conter propriedades de limpeza 

que são úteis para limpeza de superfícies; no 

entanto, se esses componentes químicos 

aparecerem apenas em pequenas quantidades, é 

melhor usar um óleo essencial com porcentagens 

mais altas de componentes químicos que são 

especificamente úteis para limpar superfícies. 

Ao determinar quais óleos essenciais usar para limpeza em toda a 

casa, procure por óleos essenciais que contenham benefícios de “limpeza de 

superfícies”. 

*Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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3 CAPÍTULO Orientações e dicas de segurança para 
limpeza com óleos essenciais 

Antes de começar a incorporar óleos essenciais em sua rotina de limpeza, é importante entender 

algumas orientações de segurança que o ajudarão a usar os óleos de maneira segura e eficaz. Os 

óleos essenciais são seguros para uso em casa e em torno da família toda, mas devem sempre ser 

usados em quantidades adequadas e com métodos de aplicação apropriados. Seguindo as 

orientações de segurança sugeridas e dicas de uso, você pode garantir que proteja sua família, 

enquanto limpa naturalmente e com sucesso sua casa. 

Use óleos essenciais puros de grau 
terapêutico para os melhores resultados 

É importante lembrar que nem todos os óleos essenciais são iguais quando se trata de 

qualidade e eficácia. Óleos essenciais puros e de alta qualidade, obtidos a partir de fontes 

naturais, produzirão os melhores resultados ao utilizar os óleos para limpeza. Óleos de baixa 

qualidade ou óleos que contenham cargas sintéticas não serão tão eficazes para limpeza, e 

por ser menos puros, mais óleo será necessário para realizar certas tarefas de limpeza. Ao 

usar óleos essenciais puros e potentes, muito pouco óleo será necessário para proporcionar 

potentes benefícios de limpeza.  

Além de fornecer o máximo de benefícios, os óleos essenciais de alta qualidade também 

serão mais seguros para uso ao redor de toda a família. Óleos essenciais de alta qualidade 

normalmente passam por testes rigorosos para garantir que sejam seguros para o uso do 

consumidor. Para poupar tempo e dinheiro durante a produção, algumas empresas abrem 

mão de testes, o que reduz a qualidade do óleo e não lhes permite garantir a segurança do 

produto. Quando usado em quantidades adequadas, os óleos essenciais de alta qualidade 

são seguros para uso em casa, e você ficará tranquilo sabendo que os óleos que você está 

usando possuem benefícios de limpeza verdadeiros.  

Ao escolher óleos essenciais para uso na limpeza doméstica, certifique-se de que os óleos são 

puros, de alta qualidade, de fontes naturais e não contêm cargas ou contaminantes sintéticos. 
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VINAGRE BRANCO: Contém propriedades purificantes. Útil para limpeza de gordura e depósitos minerais. 

BICARBONATO DE SÓDIO: Útil para absorver e eliminar odores e limpar superfícies em casa.     

SAL: Conhecido como um agente de limpeza eficaz. Útil para limpar manchas e gordura. 

SABÃO DE CASTELA: Útil para limpeza de sujeira, manchas e gordura. 

Apenas uma pequena quantidade de óleo essencial é 
necessária 

Não se esqueça, se você estiver usando óleos essenciais puros que são de alta 

qualidade, apenas uma pequena quantidade será necessária ao limpar a casa. 

Especialmente se você planeja combinar vários óleos essenciais juntos, você 

precisará apenas de uma pequena quantidade para colher os benefícios de limpeza 

desejados. Ao usar óleos essenciais para limpeza, lembre-se: você sempre pode 

aplicar mais óleo, se necessário, mas, depois de usar muito óleo, é difícil voltar atrás. 

Isto é particularmente importante para lembrar ao fazer seus próprios agentes de 

limpeza. Sempre é possível adicionar mais gotas de um óleo essencial à solução, mas 

você não pode retirá-las depois que elas são adicionadas. Por isso, comece com 

pouco. Tenha em mente que quando se trata de limpeza com óleos essenciais, um 

pouco já é suficiente. 

FAZENDO SUAS PRÓPRIAS SOLUÇÕES DE LIMPEZA EM CASA 

Óleos essenciais podem ser combinados com uma série de ingredientes de limpeza 

doméstica para fazer seus próprios agentes de limpeza. Considere usar os seguintes 

ingredientes ao fazer seus próprios agentes de limpeza naturais em casa:  

Qualquer um dos agentes de limpeza acima pode ser combinado com óleos essenciais para várias 

tarefas de limpeza em toda a casa. 

O QUE PROCURAR AO ESCOLHER UM ÓLEO ESSENCIAL DE ALTA QUALIDADE 

SIM 
• extraídos de fontes naturais

• exaustivamente testado

• alto nível de pureza

NÂO 
• não vêm de fontes puras

• cargas sintéticas

• não testados
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FORTE – 5 (ou menos) gotas 

de óleo essencial, 2–3 xícaras 

de solução de limpeza. Para 

tarefas simples, como limpar 

superfícies e limpar a bagunça. 

MAIS FORTE – 10–15 gotas 

de óleo essencial, 3–5 xícaras 

de solução de limpeza. Para 

tarefas mais difíceis, como 

manchas, gordura e sujeira 

pegajosa,  

MUITO MAIS FORTE – 20+ 

gotas.  

Para tarefas de limpeza 

particularmente desagradáveis 

ou difíceis. Tenha em mente 

que esta quantidade de óleo 

permitirá que o aroma do óleo 

essencial apareça, e será 

extremamente potente. 

Quantas gotas de óleo eu preciso? 

Existem vários métodos para usar óleos essenciais para a limpeza, mas quando 

se trata de fazer suas próprias soluções de limpeza, você pode estar se 

perguntando o quanto de um óleo essencial  adicionar. A quantidade de óleo que 

você adiciona à sua solução de limpeza dependerá do trabalho específico em 

questão, do tipo de superfície em que você planeja aplicar a mistura e da 

gravidade da sujeira. Por exemplo, se você estiver simplesmente limpando as 

superfícies ao redor da casa, precisará de menos óleo comparado a se estiver 

tentando limpar uma sujeira gordurosa ou um acúmulo de sujeira. 

Aqui está um guia geral para ajudá-lo a saber quanto de um óleo essencial 

adicionar à sua solução de limpeza caseira. 

Teste antes da limpeza 

Ao usar óleos essenciais para a limpeza, é sempre aconselhável testar o 

óleo ou a sua solução de limpeza caseira de óleos essenciais em uma 

pequena área antes de aplicar uma grande quantidade. Testar a solução de 

limpeza em uma área pequena e discreta permitirá que você veja como os 

óleos essenciais reagem com certos tipos de madeira, tecido, granito, etc. 

Essa é uma prática especialmente inteligente se você tiver tipos exclusivos 

de móveis, carpetes, madeira, ou outras áreas em sua casa que você está 

preocupado em estragar com agentes de limpeza. 

? 
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PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA LIMPEZA COM ÓLEOS ESSENCIAIS 

• Use óleos essenciais de alta qualidade;

• Um pouco de óleo já é suficiente;

• A quantidade de óleo que você precisa dependerá do tipo de limpeza;

• Teste em uma pequena área antes de fazer a limpeza com óleos essenciais;

• Pratique um armazenamento responsável;

• Para agentes de limpeza caseiros de óleos essenciais, agite sempre bem antes de cada utilização.

Armazenamento 

Parte do uso seguro dos óleos essenciais (em 

qualquer capacidade) é garantir que os óleos sejam 

armazenados de forma segura e responsável. Como 

os óleos essenciais são muito potentes, as crianças 

pequenas não entendem a melhor maneira de usá-los 

e, portanto, podem representar uma ameaça se as 

crianças tentarem usar os óleos sem supervisão. 

Muitos pais armazenam produtos de limpeza 

regulares em locais ou áreas de difícil acesso que as 

crianças não conseguem alcançar, a fim de mantê-las 

a salvo de exposição ou ingestão imprópria. 

Certifique-se de fazer o mesmo com os óleos 

essenciais e quaisquer soluções caseiras de limpeza 

de óleos essenciais. Certifique-se de que seus filhos 

não possam ter acesso aos óleos ou soluções de 

limpeza sem o seu conhecimento, a fim de mantê-los 

protegidos contra a exposição inadequada. 

Além de manter os óleos essenciais em um local seguro, também é melhor armazenar os óleos em um local 

fresco e seco, a fim de preservar as propriedades químicas naturais dos óleos. As propriedades dos óleos 

essenciais são melhor preservadas quando armazenadas em frascos escuros, a fim de impedir que os raios 

UV e outros tipos de luz alterem a composição química. Ao armazenar seus próprios agentes de limpeza de 

óleo essencial, a química dos óleos será preservada melhor em um frasco de vidro ou aço inoxidável. As 

soluções não devem ser armazenadas a longo prazo em plástico. 

Se você optar por fazer suas próprias soluções de limpeza de óleo essencial e armazená-las para uso 

futuro, lembre-se de que o óleo e a água não se misturam, por isso você deve agitar a solução de limpeza 

vigorosamente antes de usá-la novamente. Quando uma solução de limpeza de óleo essencial fica 

guardada, é possível que o óleo se separe dos outros agentes de limpeza, por isso, agite bem antes de 

cada utilização para garantir uma limpeza eficaz. 
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ÓLEOS ESSENCIAIS COM PROPRIEDADES ÚTEIS PARA LIMPEZA DOMÉSTICA 

Arborvitae 

Basil 

Bergamot 

Cassia 

Cedarwood 

Cilantro 

Cinnamon Bark 

Clove 

Coriander 

Cypress 

Eucalyptus 

Lemon 

Lime 

Melaleuca 

Melissa 

Myrrh 

Oregano 

Petitgrain 

Siberian Fir 

Thyme 

Wild Orange 

Uma vez que você esteja informado com o conhecimento básico das orientações de segurança 

dos óleos essenciais, é hora de começar a limpeza! Como mencionado, existem muitos óleos 

essenciais que possuem constituintes químicos com propriedades de limpeza, mas alguns são 

mais úteis para limpeza doméstica do que outros. Para determinar quais óleos essenciais 

serão mais eficazes para a limpeza de casa, dê uma olhada na lista a seguir. 

Depois de separar alguns óleos que são úteis para a limpeza, você está pronto para lidar com quase qualquer 

trabalho de limpeza em toda a casa. Aqui estão algumas das maneiras mais fáceis de usar óleos essenciais 

para limpeza: 

Purificando o ar e dissipando odores 

Um dos melhores usos para óleos essenciais ao redor da casa é ajudar a purificar o ar, criando um aroma 

encantador e convidativo. Não só você pode usar óleos essenciais com propriedades de limpeza para 

promover o ar puro dentro de casa, mas você também pode dissipar os odores desagradáveis, substituindo-

os com o aroma potente dos óleos essenciais. 

CAPÍTULO Como usar óleos essenciais para 
limpeza 
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Tente adicionar esses óleos a um difusor 

de óleo essencial em qualquer área da 

casa para ajudar a dissipar odores 

indesejáveis ou para promover um ar puro 

e respirável. Você também pode combinar 

vários óleos essenciais em um único 

difusor para criar um aroma personalizado. 

Experimente uma das seguintes 

combinações de óleo para um aroma único 

e refrescante: 

Basil Lemon Lime 

Cinnamon Clove Wild Orange 

Lavender Rosemary Eucalyptus 

Eucalyptus Peppermint Melaleuca 

Bergamot Lemon Spearmint 

ALGUNS DOS MELHORES ÓLEOS ESSENCIAIS PARA PURIFICAR O AR INCLUEM: 

Arborvitae 

Eucalyptus 

Lavender 

Lemon 

Lime 

Melaleuca 

Thyme 

Wild Orange 

www.gotasdaterra.com



SPRAY DE ÓLEO ESSENCIAL PARA AMBIENTES 

INGREDIENTES 

20 gotas de óleo Lemon 

20 gotas de óleo  Grapefruit 

20 gotas de óleo Lime    

Água destilada 

INSTRUÇÕES 

1. Em um frasco de vidro tipo spray, adicione os óleos essenciais e cubra com a água. Dependendo

do tamanho do frasco de spray, você pode precisar adicionar mais óleos essenciais.

2. Para refrescar um ambiente, agite bem o frasco e borrife generosamente.

PURIFICADOR DE AR NATURAL 

INGREDIENTES 

¼ xícara de bicarbonato de sódio 

5–6 gotas de óleo essencial 

INSTRUÇÕES 

1. Coloque ¼ xícara de bicarbonato de sódio em um pequeno pote de vidro. Adicione 5–6 gotas do seu
óleo essencial favorito dōTERRA®;

2. Coloque um pedaço de tecido sobre a abertura do pote e prenda com um elástico;

3. Para manter uma área com um aroma fresco, coloque o pote em uma superfície sólida e agite com
frequência para ativar o aroma fresco;

4. Se o cheiro começar a sumir, adicione 2–3 gotas de óleo essencial no pote.

Além de difundir os óleos essenciais em toda a casa, você também pode fazer seu próprio spray de óleo 

essencial para ajudar a promover um aroma agradável e convidativo em qualquer ambiente.   

INSTALE UM NOVO FILTRO DE AR 

A qualidade do ar em sua casa pode ser determinada pela idade e condição do seu filtro de ar. Se já passou 

algum tempo desde a última vez que você trocou o filtro de ar em sua casa, pense em trocá-lo por um novo. 

Quando você for colocar um novo filtro de ar, adicione algumas gotas de um óleo essencial no filtro para 

ajudar a purificar o ar em toda a casa. 

Em vez de borrifar purificadores de ar comerciais com ingredientes questionáveis em toda a sua casa, você 

pode fazer seu próprio purificador de ar natural usando apenas bicarbonato de sódio e óleos essenciais. 
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Se você gosta de ter pot-pourri por toda a casa, você pode facilmente incorporar óleos essenciais em 

sua receita de pot-pourri para dar a qualquer ambiente um aroma convidativo. 

POT-POURRI DE ÓLEO ESSENCIAL 

INGREDIENTES RECOMENDADOS 

Cascas de laranja 

Anis estrelado    

Folhas de louro 

Paus de canela 

Favas de baunilha (cortadas em 

pedaços pequenos)     

Sementes de cardamomo 

Fatias de maçã seca 

Gengibre cristalizado    

Cravos 

Especiarias     

Noz-moscada inteira 

INSTRUÇÕES 

ÓLEOS RECOMENDADOS 

Cinnamon Bark 

Cassia 

Vetiver 

Wild Orange 

Clove  

Ginger 

Cardamom 

1. Coloque as ervas e especiarias desejadas em um recipiente ou tigela. Misture e monte conforme desejado.

2. Adicione 3–5 gotas de óleo essencial em cima de pot-pourri.

3. Depois de algumas semanas, o aroma começará a enfraquecer. Adicione mais algumas gotas de óleo
para reviver o aroma.

Limpando superfícies em toda a casa 

Como discutido no Capítulo 2, muitas das propriedades de “limpeza” dos óleos essenciais os 

tornam úteis para a limpeza de superfícies em toda a casa. Quando você está com pressa, 

você pode simplesmente adicionar um pouco de óleo essencial como Lemon ou Bergamot a 

um pano úmido ou seco e limpe as superfícies da cozinha ou banheiro.  
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SPRAY DE LIMPEZA MULTIUSO 

INGREDIENTES 

1 xícara de água morna     

1 xícara de vinagre branco 

20–25 gotas de óleo essencial (use um conta-gotas se você quiser um número exato de 
gotas) 

INSTRUÇÕES 

1. Em um frasco tipo spray, misture a água e o vinagre.

2. Adicione o(s) óleo(s) essencial(ais) de sua preferência. Agite bem.

3. Use em bancadas, madeira, vidro, aço inoxidável e porcelana.

4. Wipe with a microfiber cloth or paper towel.

Para limpeza de rotina, considere criar seu próprio limpador de óleo essencial que facilitará a 

limpeza das superfícies mais usadas em sua casa. 

Cozinha 

Como há muitas superfícies na cozinha que 

usamos todos os dias, os óleos essenciais podem 

ser extremamente úteis para manter a cozinha 

limpa. Como bônus, toda vez que você limpar a 

cozinha usando óleos essenciais, ela ficará com 

um aroma agradável - fazendo com que ela 

pareça duas vezes mais limpa!  
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COZINHA 

LIMPADOR PARA GELADEIRA E MICROONDAS 

INGREDIENTES 

1 xícara de vinagre branco 

2 xícaras de água quente   

15 gotas de óleo Lemon 

INSTRUÇÕES 

1. Misture os ingredientes em um frasco de vidro tipo spray.

2. Borrife a mistura dentro da geladeira ou do microondas, depois esfregue e limpe com um
pano úmido.

Para limpeza de rotina, considere criar seu próprio limpador de óleo essencial que facilitará a 

limpeza das superfícies mais usadas em sua casa. 

O triturador de lixo é um típico culpado por cheiros desagradáveis na cozinha. Considere fazer 

esses purificadores para permitir que o aroma revitalizante dos óleos essenciais livre sua pia da 

cozinha de aromas indesejados. 

COZINHA 

   PURIFICADORES PARA TRITURADOR DE LIXO 

INGREDIENTES 

2 xícaras de bicarbonato de sódio     

1 xícara de sal 

½ xícara de água 

⅓ xícara de sabão de castela líquido sem cheiro 

30 gotas de óleo Lemon, Spearmint ou Tangerine  

OBS.: O sabão líquido de castela é um sabão vegetal comumente encontrado em lojas de produtos naturais. 

INSTRUÇÕES 

1. Misture o bicarbonato de sódio e o sal em uma tigela.

2. Adicione o sabão de castela e o óleo essencial à mistura.

3. Adicione a água uma colher de cada vez, mexendo com as mãos até formar a consistência de areia

úmida. Deve ficar junto quando você pressiona. Se você adicionar muita água, adicione um pouco

mais de bicarbonato de sódio e sal até obter a consistência certa.

3. Pegue uma colher de sopa (daquelas colheres de medida) e coloque colheradas cheias sobre papel manteiga.

4. Uma vez que toda a mistura tenha sido moldada, deixe secar por 24 horas ou até que esteja dura.

Uma receita deve render cerca de 36 purificadores de triturador de lixo.

5. Assim que os purificadores estiverem duros, coloque em um recipiente de vidro, e use na próxima vez

que você for lavar a louça. Basta colocar 1-3 purificadores no triturador de lixo e ligá-lo. Você vai sentir

imediatamente o cheiro dos óleos essenciais refrescantes.

Uma geladeira velha e suja também pode contribuir para odores ruins que empesteiam toda a cozinha. 

Quando a sua geladeira precisar de um pouco de refrescância, coloque na geladeira um desses 

purificadores para triturador de lixo acima, para um frescor extra. Uma pedrinha irá durar até um mês na 

geladeira. Quando o aroma desaparecer, substitua-o por um novo purificador para manter sua geladeira 

com um aroma agradável. 
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COZINHA 

LIMPADOR DE FOGÃO 

INGREDIENTES 

¼ xícara de bicarbonato de sódio 

¼ xícara de sal 

1 colher de sopa de vinagre de maçã 

2 colheres de sopa de água 

4–5 gotas de óleo essencial (experimente Lemon, Lime, Melaleuca, ou uma combinação dos três) 

INSTRUÇÕES 

1. Misture todos os ingredientes até formar uma pasta e espalhe sobre o fogão e os queimadores.

2. Deixe agir por 15 minutos, ou mais para manchas difíceis de remover.

3. Usando uma esponja, esfregue a mistura na sujeira.

4. Remova o excesso do limpador e limpe a superfície.

COZINHA 

PASTILHAS DE DETERGENTE PARA LAVA-LOUÇAS 

INGREDIENTES 

1 xícara de bicarbonato de sódio 

¼ xícara de ácido cítrico 

1 colher de sopa do concentrado dōTERRA On Guard® 

5 gotas de óleo Grapefruit 

Formas de silicone 

INSTRUÇÕES 

1. Coloque o bicarbonato de sódio, o ácido cítrico, o concentrado dōTERRA On Guard e o óleo
Grapefruit em uma tigela. Misture até que a mistura tenha uma consistência homogênea.

2. Coloque em formas de silicone e deixe descansar por quatro horas. Tire as pastilhas da forma.

3. Guarde em um recipiente hermético.

4. Use na lava-louças no lugar das pastilhas para lavar louças compradas em supermercados (uma de

cada vez).

Se você precisa limpar alimentos grudados, ou apenas quer o seu fogão brilhando como novo, este 

limpador de fogão pode ajudá-lo nesta tarefa. 

Em vez de usar detergente para lava-louças comprado em supermercados, você pode fazer suas 

próprias pastilhas de detergente com óleos essenciais e um reforço extra da fórmula dōTERRA On 

Guard®. 
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BANHEIRO DICA: Este saponáceo também pode ser usado para limpar a pia da cozinha, geladeira 

 ou piso de cerâmica. 

SAPONÁCEO DE LIMPEZA PARA BANHEIRO: BANHEIRA, AZULEJO, VASO 

INGREDIENTES 

¾ xícara de bicarbonato de sódio 

¼ xícara de sabão de castela  líquido sem cheiro 

1 colher de sopa de água 

1 colher de sopa de vinagre  

5–10 gotas de óleo Lemon 

INSTRUÇÕES 

1. Em uma tigela, misture o bicarbonato de sódio e o sabão de castela.

2. Adicione a água e mexa.

3. Adicione o vinagre e o óleo essencial. A consistência deve ser uma pasta macia.

4. Aplique na área que você gostaria de limpar, e deixe agir por 5-10 minutos.

5. Depois que a solução tiver agido, comece a esfregar. Depois, limpe com um pano molhado.

OBS.: Faça em pequenas quantidades e guarde em um recipiente hermético. Esta receita é suficiente
para duas a quatro aplicações.

AÇO INOXIDÁVEL 

Embora o aço inoxidável seja um material maravilhoso para se ter na cozinha, ele pode facilmente ficar  

manchado de comida e marcas de mãos que o fazem parecer sujo. Para manter o aço inoxidável em sua 

cozinha limpo, basta encher um frasco tipo spray com vinagre branco não diluído e adicionar seis gotas de óleo 

essencial Lemon. Borrife em seus utensílios de aço inoxidável e limpe-os para obter uma aparência limpa e nova. 

Banheiro 

Se a limpeza do banheiro é a tarefa que você menos gosta, você pode torná-la 

muito mais fácil com uma pequena ajuda dos óleos essenciais. Ao deixar o poder 

dos óleos essenciais fazer a maior parte do trabalho para você, limpar o banheiro 

se tornará rapidamente a tarefa mais fácil em casa. 

LIMPADOR PARA O VASO SANITÁRIO 

Você odeia limpar o vaso sanitário? Com uma pequena ajuda do óleo Melaleuca, você pode facilmente dar 

aos seus sanitários uma limpeza brilhante. Misture ½ xícara de bicarbonato de sódio, 10 gotas de Melaleuca e 

¼ xícara de vinagre branco diretamente no vaso sanitário. Esfregue o vaso enquanto o vinagre e o bicarbonato 

de sódio agem. 

Aquela espuma chata do sabonete que gruda no chão ou manchas nos azulejos podem tornar a 

limpeza do banheiro uma tarefa importante. Com o poder de limpeza do óleo essencial Lemon, você 

pode criar um saponáceo multiuso que trará vida nova a um banheiro sujo. 
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• Adicione duas a três gotas de óleo Wild Orange ao amaciante para adicionar um aroma refrescante à sua

roupa.

• Adicione algumas gotas de óleo Siberian Fir ao ciclo de lavagem para ajudar a eliminar odores desagradáveis.

• Adicione uma gota de seu óleo essencial favorito a um pano úmido e coloque em cima da roupa ao

passar.

• Adicione algumas gotas de Lavender ao amaciante ao lavar as toalhas para um aroma luxuoso e relaxante
na próxima vez que você sair do chuveiro.

• Adicione ½ xícara de vinagre branco e quatro a seis gotas de óleo essencial Melaleuca ao ciclo de
lavagem para clarear naturalmente suas roupas brancas.

BANHEIRO 

PASTILHAS PARA LIMPEZA DO VASO SANITÁRIO 

INGREDIENTES 

1 xícara de bicarbonato de sódio 

¼ xícara de ácido cítrico 

1½ colher de sopa de sabão de castela sem perfume 

15 gotas de óleo essencial (experimente Lime, Melaleuca, Siberian Fir, Lemon, Cilantro ou uma combinação 
de qualquer um desses óleos) 

Formas de silicone 

INSTRUÇÕES 

1. Mexa o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico até misturarem.

2. Lentamente, misture o sabão de castela e os óleos essenciais. Mexa até que a mistura se assemelhe a areia
molhada.

3. Coloque a mistura nas formas e deixe secar pelo menos quatro horas. Se a mistura se expandir acima da

forma, pressione firmemente de volta para baixo.

4. Depois de seco, remova as pastilhas da forma e guarde em um recipiente hermético.

5. Para usar, simplesmente coloque uma no vaso sanitário, espere até que a pastilha pare de borbulhar e
comece a esfregar.

Para uma maneira ainda mais fácil de limpar o banheiro, considere fazer suas próprias pastilhas de 

limpeza que você pode simplesmente colocar no vaso sanitário quando quiser um banheiro limpo e com 

frescor. 

Lavanderia 

Permita que os aromas refrescantes e animadores dos óleos essenciais tragam uma 

nova vida às suas roupas limpas, usando óleos essenciais em sua próxima lavagem 

de roupas. Aqui estão algumas maneiras de incorporar óleos essenciais em sua 

rotina de lavanderia para ajudar suas roupas limpas a ter um cheiro ainda melhor: 
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LAVANDERIA 

SABÃO EM PÓ DE ÓLEO ESSENCIAL 

INGREDIENTES 

2 xícaras de bicarbonato de sódio    

2 xícaras de bórax 

1 barra de sabão de castela ralado 

25 gotas do seu óleo essencial favorito 

INSTRUÇÕES 

1. Misture o bicarbonato, o bórax, e o sabão ralado.

2. Adicione o óleo essencial e mexa até misturar.

3. Use ¼ xícara da mistura por carga de roupa. Guarde em um recipiente hermético.

LAVANDERIA 

SPRAY AMACIANTE DE TECIDOS 

INGREDIENTES 

450 ml de vinagre branco 

10–15 gotas de óleo Lavender, Grapefruit, Peppermint ou Geranium 

INSTRUÇÕES 

1. Adicione os óleos essenciais a um frasco de vidro tipo spray.

2. Preencha o restante do espaço com o vinagre branco morno.

3. Agite bem antes de cada utilização para garantir que os óleos e o vinagre estejam bem
misturados.

4. To use, spray over wet clothing before drying.

Se você quiser evitar os produtos químicos e fragrâncias sintéticas em produtos para lavagem de roupas 

comprados em supermercados, considere fazer seu próprio sabão em pó de óleo essencial para uma 

alternativa natural. 

Suas roupas ficarão cheias de frescor ao aplicar o aroma revigorante e animador dos óleos essenciais 

antes do processo de secagem. Para roupas mais frescas, considere usar este spray amaciante de 

tecidos: 
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MADEIRA 

LUSTRA-MÓVEIS DE ÓLEO ESSENCIAL 

INGREDIENTES 

¼ xícara de azeite 

¼ xícara de vinagre 

10 gotas de óleos essenciais dōTERRA® (Wild Orange, Arborvitae ou Lemon) 

INSTRUÇÕES 

1. Adicione o azeite e o vinagre ao frasco de vidro tipo spray.

2. Adicione as 10 gotas de óleo essencial.

3. Agite bem antes de cada uso.

4. Aplique em um pano de microfibra e limpe as superfícies de madeira. Repita a cada 2–3 meses ou sempre
que necessário.

VIDRO 

LIMPA-VIDROS DE ÓLEO ESSENCIAL 

INGREDIENTES 

Um frasco tipo spray de 450 ml 

1 ½ xícara de vinagre branco 

½ xícara de água destilada 

8 gotas de um óleo cítrico de sua escolha (Lemon, Lime, Wild Orange) 

INSTRUÇÕES 

Adicione o vinagre, a água e o óleo essencial no frasco tipo spray e agite. Borrife a 
mistura em superfícies de vidro e limpe. 

Madeira 

Muitos dos produtos lustra-móveis no mercado incluem algum tipo de óleo, já que os 

óleos podem ser uma maneira suave de limpar e rejuvenescer os móveis de madeira. A 

próxima vez que você quiser lustrar suas mesas, cadeiras ou outros móveis de madeira, 

experimente este lustra-móveis de óleo essencial: 

Vidro 

Se você tem uma casa cheia de crianças, hóspedes frequentes ou muitos moradores, pode ser 

difícil manter as janelas e os espelhos em sua casa livres de manchas e marcas de mãos. 

Felizmente, o poder de limpeza dos óleos essenciais cítricos como Lemon e Lime pode ser 

extremamente útil para dar aos vidros em sua casa algum brilho extra. 
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SUJEIRAS PEGAJOSAS 

REMOVEDOR DE ADESIVO 

INGREDIENTES 

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 

5 gotas de óleo essencial Lemon     

1 xícara de água 

Pano de limpeza ou toalha 

INSTRUÇÕES 

1. Para remoção do adesivo, retire primeiro as partes do adesivo que sairão facilmente. Se restos de
papel forem deixados para trás, a solução ainda poderá ser absorvida.

2. Misture bicarbonato de sódio, óleo Lemon e água em uma tigela pequena ou prato.

3. Aplique a mistura na superfície pegajosa e deixe agir por 2–5 minutos.

4. Use uma toalha úmida ou pano de limpeza para remover o adesivo facilmente.

Sujeiras pegajosas 

Em vez de usar limpadores químicos para se livrar de sujeiras pegajosas ou 

gordurosas, simplesmente empregue a ajuda do óleo essencial Lemon. Como o 

óleo Lemon é muito e potente, você só precisa de um pouco de óleo para ajudar a 

se livrar das sujeiras mais difíceis. Dê uma olhada em algumas dicas úteis para 

limpar sujeiras super pegajosas usando óleo Lemon: 

Se você tentou remover um adesivo de qualquer superfície e ficaram resíduos pegajosos, o óleo 

Lemon também pode ser usado para ajudar você a se livrar desses resíduos. A próxima vez que 

você quiser remover um adesivo, experimente a seguinte receita de remoção de adesivo. 

• Coloque algumas gotas de óleo Lemon em um pano para ajudar a remover resíduos pegajosos

das superfícies.

• Lave as mãos com óleo essencial Lemon para remover a gordura depois de trocar o óleo do carro.

• Quando não conseguir tirar a seiva da árvore ou outros resíduos pegajosos das mãos, coloque uma
gota de óleo Lemon nas palmas das mãos e lave com água morna.

• Coloque o óleo Lemon em um disco de algodão quando precisar remover manchas de graxa

das superfícies.
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TAPETE 

RENOVADOR DE TAPETE DE ÓLEO ESSENCIAL 

INGREDIENTES 

2 xícaras de bicarbonato de sódio 

10 gotas de óleos essenciais (óleos recomendados: Lavender, Lemon, Cypress ou  Eucalyptus) 

INSTRUÇÕES 

1. Adicione o óleo essencial ao bicarbonato de sódio e mexa até ficar bem misturado.

2. Polvilhe a mistura sobre o tapete.

3. Deixe agir de uma a duas horas. Passe o aspirador.

4. Guarde o restante do bicarbonato de sódio em um recipiente hermético para uso futuro.

Tapete 

Embora você não deva aplicar óleos essenciais diretamente em seu tapete (pode não reagir 

bem com o tecido e pode ser potencialmente prejudicial), você pode combinar o potente 

aroma de óleos essenciais com bicarbonato de sódio para ajudar a trazer um aroma fresco 

ao seu piso com este renovador de tapetes de óleo essencial. 

Móveis e roupas de cama 

Quando os espaços em sua casa precisam de um pouco de refrescância, considere o 

uso de óleos essenciais para adicionar um aroma encantador e convidativo a qualquer 

ambiente. Basta misturar duas xícaras de água destilada, duas colheres de sopa de 

álcool e 15 gotas de óleo Lavender em um frasco tipo spray. Agite o frasco para 

garantir que a solução seja bem misturada e, em seguida, borrife sobre os móveis, a 

roupa de cama ou no armário onde você guarda as roupas de cama. Também pode 

usar este spray no carro ou nos quartos dos seus filhos quando quiser dissipar aromas 

desagradáveis.  

www.gotasdaterra.com



SABÃO E SABONETE 

SABÃO DE ÓLEO ESSENCIAL 

INGREDIENTES 

2 xícaras de sabão de castela sem cheiro 

20 gotas de óleo Lime    

8 gotas de óleo Lemon 

6 gotas de óleo Grapefruit ou Wild Orange 

INSTRUÇÕES 

1. Encha um frasco grande e limpo com sabão de castela.

OBS.: Diluir de acordo com as instruções se estiver usando um concentrado.

2. Adicione os óleos essenciais.

3. Agite antes de usar. 

Sabão e Sabonete 

Embora muitos dos sabões e sabonetes que compramos contenham substâncias químicas 

potencialmente prejudiciais, existem infinitas soluções naturais quando se trata de óleos 

essenciais. Se você está preocupado em proteger sua família, ou simplesmente gosta de 

fazer seu próprio sabão/sabonete, dê uma olhada nas receitas fáceis de sabão e sabonete 

de óleo essencial abaixo: 

SABÃO E SABONETE 

SABONETE DE ROSEMARY E SPEARMINT 

INGREDIENTES 

Base de glicerina para sabonetes 

Forma de silicone 

15 gotas de óleo  Spearmint 

15 gotas de óleo Rosemary  

Opcional: ervas secas 

INSTRUÇÕES 

1. Corte a quantidade da base de glicerina que você deseja usar e coloque-a em um

recipiente para microondas.

2. Derreta a base de glicerina (em intervalos de 30 em 30 segundos) até ficar líquida.

3. Adicione um punhado de ervas secas à glicerina derretida.

4. Adicione os óleos essenciais Spearmint e Rosemary.

5. Misture tudo e coloque na forma de silicone.

6. Deixe descansar por uma hora.

7. Remova o sabonete da forma.

OBS.: O sabonete deve ficar bom por alguns meses.
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Depois de entender como os óleos essenciais podem ser úteis para a limpeza, você pode aproveitar sua 

força pura e potente para limpar sua casa de forma segura e natural. Você não apenas apreciará como é 

fácil fazer suas próprias soluções de limpeza e manter sua casa limpa, mas também sentirá o aroma de seus 

óleos essenciais favoritos sempre que fizer limpeza. 

SABÃO E SABONETE 

SABONETE DE ÓLEO ESSENCIAL 

INGREDIENTES 

2 colheres de sopa de sabão de castela líquido sem cheiro   

1 colher de sopa de Óleo de Coco Fracionado dōTERRA® 

10 gotas do seu óleo essencial favorito (Eucalyptus ou Melaleuca funcionam bem) 

Água 

INSTRUÇÕES 

1. Coloque o sabão de castela e o Óleo de Coco Fracionado em um frasco tipo "pump" para
sabonete.

2. Adicione o óleo essencial.

3. Lentamente adicione a água no frasco, certificando-se de deixar espaço para a válvula pump.

4. Coloque a tampa (válvula pump) no frasco e agite bem.

5. Quando estiver pronto para usar, basta aplicar uma a duas vezes nas mãos e lavar com água
morna.
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