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A aplicação tópica de óleos essenciais é uma das maneiras mais rápidas e simples de 

experimentar os benefícios dos óleos essenciais para o corpo. Quando usados corretamente, 

os óleos essenciais podem ser extremamente benéficos para a pele, calmantes para o corpo, 

úteis para massagem e usados de várias maneiras na vida cotidiana. A aplicação tópica é única 

porque permite ao usuário alcançar áreas específicas do corpo para obter o efeito desejado. 

Além dos benefícios específicos, muitas formas de aplicação tópica podem proporcionar um 

reforço geral para todo o corpo. Depois de ver como a aplicação tópica é fácil e eficaz, você 

pode melhorar de forma instantânea sua experiência com óleo essencial. 

Benefícios dos óleos essenciais para a pele 

Por possuírem poderosas propriedades de limpeza e purificação, os óleos 

essenciais são usados há muito tempo para acalmar, manter e melhorar a 

pele. Muitos óleos essenciais contêm componentes químicos que são úteis 

para limpeza e purificação natural - tornando-os úteis para manter a pele 

com uma aparência saudável. Os óleos essenciais são úteis para reduzir a 

aparência de imperfeições na pele, acalmar a pele irritada, limpar a pele 

oleosa, reduzir rugas e linhas finas, promover uma pele saudável, reduzir o 

aparecimento de manchas e muito mais.  

Ao contrário de muitos produtos para a pele, os óleos essenciais proporcionam 

uma maneira pura, natural e segura de cuidar da pele. Embora os componentes 

químicos naturais encontrados nos óleos essenciais sejam úteis para a pele, os 

óleos essenciais não incluem as toxinas ou cargas que são frequentemente 

encontradas em produtos comerciais para limpeza da pele, tônicos e loções.  

C1APÍTULO Por que usar óleos essenciais topicamente? 

Benefícios do uso tópico de 

óleo essencial: 

Por que usar óleos essenciais topicamente? 

• Oferece benefícios significativos
para a pele

• Simultaneamente oferece benefícios
aromáticos à medida que o usuário
inala os óleos essenciais na pele

• Fornece sensações relaxantes,
calmantes, de aquecer e refrescar ou
energéticas para o corpo

• Permite que o usuário aborde
áreas específicas do corpo
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Além da natureza pura e segura dos óleos essenciais, também é fácil usá-los na pele sensível ou delicada 

diluindo os óleos essenciais antes do uso. Aqueles com pele particularmente sensível geralmente têm 

dificuldade em encontrar uma solução para os cuidados com a pele que não irrite a pele. Os óleos essenciais 

não só deixam de fora os parabenos e as toxinas frequentemente encontrados em produtos para a pele no 

mercado atual, mas também podem ser diluídos para se ajustar àqueles com pele particularmente 

sensível. Aqueles que se preocupam com irritações e sensibilidade da pele ainda podem colher os 

benefícios de limpeza e purificação dos óleos essenciais para a pele. 

Benefícios do uso tópico para todo o corpo 

Junto com os principais benefícios para a pele, 

os componentes químicos nos óleos 

essenciais os tornam úteis para todo o 

corpo. Alguns óleos essenciais contêm 

propriedades relaxantes ou calmantes que 

os tornam úteis para relaxar o corpo. 

Outros óleos essenciais são conhecidos por 

suas propriedades de aquecer ou 

refrescar, que podem ser úteis para 

acalmar o corpo ou aliviar a tensão. 

Alguns óleos essenciais podem até mesmo 

promover uma respiração saudável quando 

aplicados na área do peito e pescoço, 

enquanto outros óleos essenciais são 

reconhecidos por sua capacidade de aliviar 

músculos e articulações cansadas. 

Como mencionado, uma das vantagens de 

usar óleos essenciais topicamente é a 

capacidade de abordar uma área específica 

do corpo. A aplicação tópica permite o uso 

específico e direcionado, o que permite 

escolher um óleo específico com base em 

seus benefícios conhecidos e aplicá-lo a uma 

área precisa para obter o efeito desejado. 

Casos históricos de uso tópico 

Testa 

Pescoço 

Peito 

Abdômen 

Braços 

Pernas 

Pés 

Usar óleos essenciais e componentes naturais de plantas de forma tópica não é uma tendência nova, mas 

uma prática que já está em uso há séculos. Os povos antigos em todo o mundo viram o valor do uso de 

plantas, extratos de plantas e óleos essenciais para acalmar a pele e o corpo, produzir efeitos que aquecem 

e refrescam, embelezar a pele e muito mais. Dê uma olhada em algumas maneiras pelas quais plantas e 

óleos essenciais foram usados topicamente ao longo da história: 
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EGITO 

ROMA 

GRÉCIA 

 Os antigos gregos usavam o tomilho (thyme) em banhos, 

enquanto os egípcios o usavam como parte do processo de 
embalsamento; 

  Conhecida por seus muitos benefícios para a pele, a 

Perpétua-das-Areias (helichrysum) era comumente usada 
na Grécia antiga; 

 Os antigos egípcios costumavam usar o gerânio 

(geranium) para ajudar a embelezar a pele; 

 Os antigos egípcios usavam o endro (dill) por seus efeitos 

calmantes; 

 O olíbano (frankincense) era usado pelos  antigos 

egípcios em perfumes e pomadas para acalmar a pele; 

   O sândalo indiano (Indian sandalwood) tem muitos 

benefícios para a pele, e era tradicionalmente usado pelos 
egípcios para fins de embalsamento; 

 Os romanos e egípcios frequentemente usavam lavanda 

(lavender) para banho, relaxamento e como perfume; 

 As folhas da árvore melaleuca foram usadas pelos 

aborígenes australianos durante séculos. Eles esmagavam as 
folhas e aplicavam diretamente na pele para um efeito 
refrescante; 

 Ao longo da história, a mirra (myrrh) tem sido usada como 

perfume, como embalsamador e como auxílio à saúde; 

  Nos tempos bíblicos, a cássia era usada como um óleo 

para promover aquecimento; 

 Com centenas de anos de uso documentado, o óleo de 

sândalo havaiano tem sido altamente valorizado por sua 
capacidade de reduzir as imperfeições da pele; 

 Durante a Idade Média, a Sálvia Esclaréia (clary sage) era 

usada frequentemente para acalmar a pele. 
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C2APÍTULO Como funciona? 

O uso tópico é a aplicação direta de um óleo essencial na pele ou no corpo. Embora o uso 

aromático permita que os usuários desfrutem dos óleos essenciais no ar, e o uso interno 

consista no consumo de óleos essenciais, a aplicação tópica é uma maneira simples de 

experimentar o poder dos óleos essenciais - proporcionando benefícios significativos para a 

pele e o corpo inteiro. 

Base Científica 

Você sabia que a pele é um órgão? Assim como o fígado ou o coração, a pele é um órgão e um dos maiores 

órgãos do corpo, devido ao seu peso e área de superfície. Como um órgão importante do corpo, a pele tem 

muitas funções, incluindo proteção, proporcionando o sentido do tato e regulando a temperatura corporal. 

Fornece proteção: Uma das funções 

mais importantes da pele é que ela 

protege nossos tecidos e outros 

órgãos. A pele afasta substâncias 

indesejáveis ou nocivas e protege os 

órgãos internos de coisas como 

radiação ou ferimentos. 

Sentido do tato: A pele também 

nos ajuda a entender nosso 

ambiente enviando mensagens 

sensoriais para o cérebro que nos 

permitem sentir mudanças na 

temperatura, dor, pressão e muito 

mais. 

Regulação da temperatura: Um 

corpo saudável deve permanecer 

dentro de uma faixa de temperatura 

segura. Através da transpiração e 

do fluxo sanguíneo, a pele trabalha 

para regular a temperatura do 

nosso corpo para mantê-lo dentro 

da faixa ideal. 
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Absorção 

Como você pode ver, a pele desempenha um papel vital em proteger 

o corpo e mantê-lo saudável. Isso nos dá uma maior compreensão

de como a aplicação tópica de óleos essenciais pode influenciar 

nossa saúde. 

Os óleos essenciais são uma substância lipossolúvel, que lhes 

permite penetrar facilmente na pele. A aplicação tópica é uma 

maneira eficaz de usar óleos essenciais, porque uma vez que os 

óleos são absorvidos pela pele, eles permanecerão na área 

aplicada, permitindo que os usuários obtenham benefícios em 

uma área localizada. 

Embora os óleos essenciais sejam absorvidos facilmente pela pele, 

você pode aumentar a absorção e estender os benefícios dos óleos, 

massageando o óleo na pele, ou usando um óleo transportador que irá 

hidratar a pele à medida que o óleo é absorvido. 

Então, como funciona? 

Sabemos que a pele tem muitas funções que protegem e regulam o resto do corpo, e que os óleos essenciais 

podem ser facilmente absorvidos pela pele, mas como aplicar óleos essenciais à pele nos permite 

experimentar seus benefícios? Cada óleo essencial tem um perfil químico único que determina o tipo de 

benefícios que ele oferece. Certos óleos essenciais possuem propriedades de aquecer, energizar ou animar, 

enquanto outros óleos possuem componentes químicos que os tornam calmantes, relaxantes, refrescantes 

ou renovadores. Quando um óleo essencial é aplicado topicamente e absorvido pela pele, o usuário começa a 

experimentar os benefícios que as propriedades químicas de cada óleo específico têm a oferecer. 

Como muitos óleos são conhecidos por suas propriedades de 

limpeza e purificação, os óleos essenciais podem ser usados para 

promover uma pele limpa e saudável. Alguns óleos essenciais 

proporcionam à pele uma sensação de aquecimento ou frescor, 

que pode ajudar a acalmar as áreas afetadas ou acalmar o corpo 

como um todo. 

Além dos benefícios que os óleos essenciais trazem para a pele 

e para o corpo, a aplicação tópica de óleos essenciais permite 

que o usuário aproveite os benefícios aromáticos de cada óleo. 

Depois de aplicar um óleo topicamente, o aroma permanecerá 

na pele, e o usuário poderá inalar o aroma por algumas horas. 

Mesmo se você estiver usando um óleo essencial por seus 

benefícios tópicos, você também pode experimentar o aroma 

relaxante, calmante, animador ou revigorante à medida que o 

óleo assenta em sua pele e você o inala. 
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Como acontece com qualquer produto que você usa topicamente na pele, existem algumas 

precauções de segurança que te permitirão aproveitar os benefícios dos óleos essenciais sem 

causar irritação ou sensibilidade. Óleos essenciais são úteis para promover uma pele de 

aparência saudável, relaxar o corpo e muito mais, mas é importante seguir as orientações de 

segurança para garantir o uso adequado. Embora cada óleo essencial seja diferente, uma vez 

que você descobre como cada óleo reage com seu corpo, você pode encontrar uma maneira 

segura e eficaz de aproveitar os benefícios tópicos que cada óleo tem a oferecer.  

Diluição 

Quando se trata do uso tópico seguro de óleos essenciais, a diluição é 

um dos princípios mais importantes para entender. Alguns se 

preocupam que diluir um óleo essencial antes de aplicar tirará seus 

benefícios; no entanto, a diluição na verdade contribui para uma melhor 

absorção na pele - estendendo os benefícios por mais tempo. Ao diluir 

o óleo essencial com um óleo transportador, você diminui a taxa de

evaporação, aumenta a absorção na pele e protege a pele sensível ou 

delicada. Como você pode ver, a diluição não tira a experiência do 

óleo essencial, mas permite uma aplicação tópica mais eficaz. 

C3APÍTULO Segurança 

Proporção de diluição recomendada: 3 gotas de óleo transportador para 1 gota de óleo essencial 

É importante observar que alguns óleos essenciais devem sempre ser diluídos antes do uso, devido à sua 
composição química e natureza forte e potente. Certifique-se de ler as instruções para cada óleo essencial antes 
de aplicar topicamente para garantir o uso seguro 
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Óleos Transportadores 

No mundo dos óleos essenciais, um óleo transportador é um óleo que 

literalmente "transporta" os óleos essenciais para a área desejada na 

pele. Os óleos transportadores são usados principalmente para diluição. 

Quando você diluir um óleo essencial com um óleo transportador, diluirá 

a potência do óleo, no entanto, aumentará a absorção na pele, o que 

permitirá maximizar os benefícios que o óleo essencial tem a oferecer.  

Idealmente, um óleo transportador deve ser um óleo vegetal puro para 

que ele possa dissolver facilmente um óleo essencial sem danificar o perfil 

químico delicado do óleo. Se a composição química de um óleo essencial 

for alterada ou danificada de alguma forma, isso reduzirá a eficácia do 

óleo e você não colherá os benefícios desejados. Os seguintes óleos 

transportadores são comumente usados para diluir efetivamente os óleos 

essenciais:  

- Óleo de abacate

- Óleo de nozes

- Óleo de macadâmia

- Óleo de amêndoa doce

- Óleo de linhaça

- Óleo de girassol

- Óleo de oliva

- Óleo de coco

Na maioria dos casos, os óleos transportadores contêm componentes químicos que podem oxidar com o 

tempo. Você pode notar os óleos que foram fracionados ou que passaram pelo processo de fracionamento, 

para ajudar a prolongar a vida útil do óleo transportador. dōTERRA usa Óleo de Coco Fracionado como óleo 

transportador, devido à sua longa vida útil e porque tem um toque leve e não oleoso. 

Óleos essenciais que devem sempre ser diluídos antes do uso tópico: 

Fracionamento 

Os óleos transportadores contêm ácidos 

graxos longos que são conhecidos por 

oxidarem com o tempo. Durante o 

processo de fracionamento, são 

separadas cadeias de ácidos graxos 

mais curtos, de modo a conferir ao óleo 

uma vida útil mais longa 
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Dose Tópica 

• Comece com 1-2 gotas e

aumente conforme necessário 

Dosagem 

A chave para usar óleos essenciais com segurança é sempre observar as sugestões de dosagem 

adequadas. Se você estiver usando um óleo, seja de forma aromática, tópica ou interna, garantir que você 

use a quantidade correta permitirá que você permaneça dentro dos limites de uso seguro. Com o uso tópico, 

existe sempre um risco de irritação ou sensibilidade da pele, especialmente quando se considera que cada 

óleo essencial tem um perfil químico diferente e cada pessoa tem diferentes níveis de sensibilidade da 

pele, condições da pele e preferências. 

Lembre-se de que uma dose de óleo essencial sempre dependerá da idade, 

tamanho, estado de saúde e sensibilidade pessoal da pele do indivíduo. Se 

você tem preocupações específicas com sua pele, é sempre uma boa ideia 

consultar o seu médico antes de usar óleos essenciais de forma tópica. 

Ao usar um óleo essencial topicamente pela primeira vez, comece sempre com a 

menor dose possível - de uma a duas gotas. Depois de ver como seu corpo reage

à pequena dose, você pode aumentar a dose conforme necessário para ajudar a    

alcançar o benefício desejado. Como os óleos essenciais são muito potentes, é sempre bom usar 

algumas doses pequenas periodicamente ao longo do dia, em vez de uma única dose grande de uma 

só vez. Para uso tópico, uma dose pode ser repetida a cada quatro a seis horas, conforme necessário. 

Sensibilidade 

Como cada pessoa tem diferentes sensibilidades, preocupações com a saúde, condições da pele e 

preferências, é possível que os óleos essenciais causem uma resposta de sensibilidade. Crianças ou pessoas 

com pele sensível são geralmente mais propensas a desenvolver uma sensibilidade e devem tomar 

precauções de segurança adicionais ao usar óleos essenciais topicamente.  

Teste de sensibilidade 

Ao aplicar um óleo essencial pela primeira vez, é aconselhável primeiro 

realizar um teste de sensibilidade para ver como o corpo e a pele 

    reagem à estrutura química do óleo. Você pode realizar um teste de  

sensibilidade aplicando uma pequena quantidade do óleo essencial 

(misturado com óleo transportador) em uma área discreta da pele. 

Continue a verificar a área a cada hora por algumas horas para se 

certificar de que nenhuma sensibilidade ou irritação ocorreu. 

Sensibilidade ao sol 

É importante observar que alguns óleos essenciais, especialmente os 

cítricos, podem causar sensibilidade quando expostos ao sol ou à luz 

ultravioleta após aplicação tópica. Como os óleos cítricos têm compostos 

fotossensíveis, a exposição à luz solar, luz UV ou lâmpadas solares por até 12 horas após a aplicação pode 

causar sensibilidade na pele. Os óleos essenciais que representam um risco para a sensibilidade ao sol 

normalmente incluem um aviso ou advertência, por isso, leia atentamente o rótulo do óleo antes da aplicação. 

• Repita a dose a cada 4-6 horas,

conforme necessário 
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Classificações dos óleos essenciais para uso tópico 

dōTERRA usa descritores de sensibilidade da pele em cada óleo essencial para ajudar os usuários a evitar 

a sensibilidade da pele, praticando o uso seguro. Cada produto inclui um dos três rótulos de classificação 

- "P" para Puro, "D" para Diluir ou "S" para Sensível. Esses rótulos podem ajudar a determinar como aplicar

com segurança um óleo essencial topicamente. 

Aplicação 

Embora os óleos essenciais variem em componentes químicos, 

potência e aroma, existem algumas áreas da pele que são 

extremamente sensíveis a óleos, e devem sempre ser evitadas - não 

importa que tipo de óleo você esteja usando. 

É importante lembrar que os óleos essenciais podem permanecer nos 

dedos e nas mãos após aplicação tópica. Depois de aplicar os óleos 

essenciais topicamente, evite esfregar ou tocar o rosto e os olhos, pois 

essas áreas podem ser sensíveis aos óleos. É aconselhável lavar as 

mãos com água e sabão depois de aplicar os óleos essenciais

 

topicamente para evitar o contato com áreas sensíveis. 

Puro: Os óleos essenciais nesta classificação podem ser aplicados sem nenhuma diluição. Os óleos 
nesta categoria tendem a ter uma química leve e baixo risco de sensibilidade. 

Diluir: Esta categoria refere-se a óleos que devem ser diluídos com óleo transportador antes da 
aplicação tópica, todas às vezes. Esses óleos têm uma química mais forte e potente e podem ser 
usados com segurança após a diluição. 

Sensível: Estes óleos devem sempre ser diluídos antes de serem usados em peles jovens ou sensíveis. 
Certifique-se de prestar atenção a este rótulo se você sabe que tem pele sensível, ou se você pretende 
usar óleos essenciais em seus filhos. 

• Olhos e a pele ao redor dos olhos

• Ouvidos internos

• Genitais

• Pele ferida, rachada ou lesionada

Áreas Sensíveis a Evitar 

www.gotasdaterra.com

ebook disponibilizado em português para você por Gotas daTERRA

www.gotasdaterra.com


Preparado com o conhecimento adequado sobre diluição, sensibilidade e dosagem, é hora de 

discutir como aplicar efetivamente os óleos essenciais topicamente. O capítulo anterior 

discutiu algumas áreas sensíveis a serem evitadas ao usar óleos essenciais de forma tópica. 

Agora, vamos discutir algumas das melhores áreas para usar óleos essenciais para colher seus 

benefícios tópicos. 

Rosto: You  can add essential oils to your 

daily skincare regimen to improve the skin and 

maintain a clear complexion. To incorporate 

essential oils to your skincare routine, simply 

add a few drops of an oil to your facial cleanser, 

moisturizer, or body lotion. You can also dilute 

essential oils with Fractionated Coconut Oil nd 

. 

Temples, forehead, base of the 

skull, neck: Applying essential oils to any of 

these areas will allow you to promote relaxation 

and target any feelings of tension. If you tend 

to hold a lot of tension in your neck, work long 

days behind a desk, or just need to unwind after 

a tense day, consider applying soothing and 

relaxing oils to any of these areas. 

Abdomen: While using essential oils 

internally can be helpful for relieving digestive 

discomfort, or promoting healthy digestive 

function, you can also apply oils topically to the 

abdomen to experience their soothing, calming 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 
Ideias para aplicação tópica 

Têmporas, testa, base da 
nuca, pescoço: aborda 
sensações de tensão

Rosto: mantém uma 
aparência saudável

Peito: promove sensações 
de respiração limpa

Abdômen: ajuda a aliviar o 
desconforto digestivo 

ocasional

Braços, pernas, costas: 
relaxa o corpo após a 
atividade física

Solas dos pés: área de 
aplicação ideal para alcançar 
o efeito desejado

Rosto: Você pode adicionar óleos essenciais ao seu 

tratamento diário de cuidados com a pele para melhorá-la 

e mantê-la clara. Para incorporar óleos essenciais à sua 

rotina de cuidados com a pele, basta adicionar algumas 

gotas de um óleo ao limpador facial, hidratante ou loção 

corporal. Você também pode diluir os óleos essenciais 

com óleo de coco fracionado e aplicá-los diretamente em 

seu rosto. 

Têmporas, testa, base da nuca, 

pescoço: Aplicar óleos essenciais em qualquer 

uma dessas áreas permitirá que você promova o 

relaxamento e atinja quaisquer sensações de 

tensão. Se você tende a manter muita tensão em 

seu pescoço, ou trabalha longos dias atrás de uma 

mesa ou simplesmente precisa relaxar depois de um 

dia tenso, considere aplicar óleos calmantes e 

relaxantes em qualquer uma dessas áreas. 

Abdômen: Embora o uso interno de óleos 

essenciais possa ser útil para aliviar o desconforto 

digestivo ou promover uma função digestiva saudável, 

você também pode aplicar óleos topicamente no 

abdômen para experimentar sua natureza 
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calmante e relaxante. Aplicar óleos essenciais no abdômen (sobre os principais órgãos digestivos) para 

reforçar a função saudável e ajudar a aliviar o desconforto digestivo ocasional. Você também pode aplicar 

óleos essenciais no abdômen durante o ciclo menstrual quando quiser criar uma massagem reconfortante. 

Braços, pernas, costas: Massagear os óleos essenciais nos braços, pulsos, pernas, pés e costas 

após um treino ou atividade física permite desfrutar do poder relaxante dos óleos essenciais. Muitos óleos 

essenciais têm propriedades que aquecem e refrescam, que proporcionam uma massagem relaxante depois 

de exercitar o seu corpo. 

Peito: As propriedades refrescantes e revigorantes dos óleos essenciais podem ajudar a promover 

sensações de respiração limpa quando aplicados topicamente no peito. Quando os óleos essenciais são 

aplicados desta maneira, o usuário pode desfrutar simultaneamente dos benefícios aromáticos dos óleos 

aplicados, enquanto inalam o aroma dos óleos. 

Solas dos pés: As solas dos pés são um lugar ideal para aplicar óleos essenciais, porque os pés podem 

absorver facilmente os óleos. Ao experimentar um óleo essencial pela primeira vez, ou ao usar óleos em crianças, 

as solas dos pés é um bom lugar para começar, porque a pele é muito espessa e menos propensa à sensibilidade. 

Ideias para aplicação tópica 

Se você está pronto para começar a aplicação tópica de óleos essenciais, aqui estão algumas ideias para o 

uso de óleos específicos em sua rotina diária. Lembre-se de prestar atenção a quaisquer precauções ou 

instruções específicas antes de aplicar, incluindo a classificação de cada óleo - Puro, Diluir ou Sensível. 

Arborvitae: Aplique nos pulsos e tornozelos ao caminhar 
para ajudar a repelir naturalmente os insetos 

Basil: Aplique nas têmporas e na nuca para reduzir 
as sensações de tensão 

Bergamot: Aplique na pele durante o banho para experimentar 
um aroma calmante e benefícios purificadores para a pele 

Black Pepper: Depois de um cochilo à tarde ou quando 
estiver "se arrastando" no trabalho, aplique Black Pepper nas 
solas dos pés para um despertar estimulante 

Cardamom: Aplique no peito ao plantar flores ou cortar 
a grama para promover uma respiração limpa 

Cassia: Massageie o corpo com Cassia e Óleo de Coco 
Fracionado para uma sensação de aquecimento* 

Cedarwood: Adicione duas gotas de Cedarwood ao 
seu tônico facial ou hidratante para obter propriedades 
de clareamento adicionais 

Cilantro: Aplique Cilantro nas unhas das mãos e dos 
pés para mantê-las limpas e saudáveis 

Cinnamon Bark: Durante os meses de inverno, dilua 
Cinnamon com óleo de coco fracionado para criar uma 
massagem de aquecimento para as articulações 
doloridas e frias* 

Clary Sage: Durante o seu ciclo menstrual, aplique Clary 
Sage no abdômen para uma massagem relaxante 
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Clove: Combine duas gotas de Clove com uma loção 
para uma massagem relaxante* 

Coriander: Aplicar topicamente na pele oleosa para 
manter a pele limpa e ajudar a reduzir a aparência de 
manchas 

Cypress: Combine com Marjoram, Lavender, e 
Peppermint para obter uma mistura de óleos para uma 
massagem relaxante no pescoço 

Eucalyptus: Aplique topicamente no peito e inale 
profundamente para um vapor revigorante 

Fennel: Dilua com óleo transportador e use para uma 
massagem abdominal calmante 

Frankincense: Adicione ao hidratante diário para reduzir a 
aparência de manchas e rejuvenescer a pele 

Geranium: Aplique este óleo diretamente na pele ou 
desfrute da aromaterapia facial para embelezar a pele* 

Ginger: Use para uma massagem estimulante 

Grapefruit: Adicione à rotina de limpeza facial 
noturna de seu filho para melhorar a aparência das 
manchas (evitar a exposição ao sol) 

Helichrysum: Aplique no rosto para reduzir o 
aparecimento de rugas e para promover uma pele 
jovem e brilhante 

Jasmine: Use topicamente na pele e no cabelo para 
ajudar a nutrir e proteger a pele e o couro cabeludo 

Juniper Berry: Coloque uma gota na pele para 
promover uma pele clara e saudável 

Lavender: Adicione à água do banho para absorver o 
estresse ou aplique nas têmporas ou na nuca 

Lemon: Lave as mãos com óleo Lemon para remover 
a gordura depois de trabalhar no carro, bicicleta, etc 

Lemongrass: Aplicar nos pés após um dia cansativo 
para uma sensação refrescante* 

Lime: Combine Lime com Melaleuca para uma 
massagem relaxante no couro cabeludo 

Marjoram: Aplique nos músculos antes e depois do 
exercício para ajudar os músculos cansados e estressados 

Melaleuca: Para irritações cutâneas ocasionais, aplique 
uma a duas gotas nas áreas afetadas 

Melissa: Esfregue na testa, ombros ou peito para diminuir 
o estresse e promover o bem-estar emocional

Myrrh: Combine algumas gotas de Myrrh com Wild 
Orange e Roman Chamomile e adicione ao seu 
banho uma experiência de aromaterapia que também 
promove uma aparência saudável da pele 

Oregano: Combine com óleo transportador para uma 
massagem relaxante* 

Patchouli: Adicione ao hidratante diário para ajudar a 
reduzir a aparência de manchas 

Peppermint: Esfregue nas têmporas depois de acordar 
para um reforço energético matinal 

Petitgrain: Antes de ir para a cama, adicione algumas 
gotas de Petitgrain nas solas dos pés para promover 
sensações de relaxamento 

Roman Chamomile: Adicione de uma a duas 
gotas ao seu hidratante, xampu ou condicionador 
favorito para promover uma aparência jovem à 
pele e o cabelo 

Rose: Use topicamente para promover um tom 
de pele uniforme e pele saudável 

Rosemary: Aplique no couro cabeludo e 
massageie para obter cabelos abundantes 

Sandalwood: Após um longo dia, adicione uma 
a duas gotas a um banho quente para promover 
relaxamento e reduzir o estresse 

Spikenard: Adicione uma a duas gotas de 
Spikenard ao seu produto de limpeza de 
pele ou anti-envelhecimento favorito para 
promover uma pele saudável e brilhante 

Tangerine: Aplique no abdômen para 
promover sensações de felicidade 

Thyme: Adicione aos produtos para o cabelo 
para promover um cabelo bonito e saudável e 
um couro cabeludo limpo * 

Vetiver: Depois de um dia em pé, aplique nos 
pés para uma massagem relaxante 

White Fir: Depois de uma atividade extenuante, 
massageie a pele para um conforto relaxante 

Wild Orange: Coloque uma a duas gotas na 
palma da mão, junto com Peppermint e 
Frankincense, esfregue as palmas das mãos e 
inale, em seguida, esfregue na nuca para um 
reforço energizante 

Wintergreen: Massageie nas mãos, costas e 
pernas para uma sensação calmante e de 
aquecimento após um exercício 

Ylang Ylang: Aplique na nuca para um efeito 
calmante e animador 

* Lembre-se, esses óleos essenciais devem
sempre ser diluídos.
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