ALECRIM
O Alecrim é uma das plantas cosméticas e medicinais mais úteis, junto com a rosa e
a menta. Inalado, o óleo de alecrim é usado para motivar a intuição, para aumentar
a sensibilidade a situações. Dizse !ue cura es!uecimento e estimula a lembrança.
O aroma é a"rad#vel e estimula a meditação. Ajuda nas dores musculares,
$emorróidas, tensão bai%a, transtornos circulatórios e lumba"o.

ALFAZEMA (vide Lavanda)
&A'(I)*A
A baunil$a é mais do !ue um aroma particular. + um sabor recon$ecido !ue
revolucionou as papilas "ustativas dos povos do el$o -undo. O óleo de baunil$a
pode ser usado em produtos para o corpo, mas é a ra"r/ncia em si, aliada ao sabor,
!ue são o verdadeiro arodis0aco. A 1vanilla planiolia2 é uma or!u0dea, uma "rande
trepadeira nativa das Américas 3entral e do 4ul.

Há muitos anos vem sendo

utilizada na medicina. É um ótimo estimulante e toniicante. !a"a casos em
#ue oco""a de$"ess%o& ansiedade e tens%o ne"vosa "esultante de $"o'lemas
deco""entes de 'aia imunidade& a 'aunila unciona muito 'em& $ois estimula
o 'em*esta" e "ecu$e"a a dis$osi+%o. ,eu a"oma doce e delicado t"az
associa+-es $"aze"osas  $essoa #ue o inala. Este / um dos $"inci$ais motivos
#ue to"na a 'aunila t%o eiciente na melo"a do umo".
&5))A )'(A
Aroma personalizado da empresa, composto pelas ess6ncias de canela e maçã
verde.
&578A-O9A
A #rvore 1ber"amota2 recebeu o nome da cidade de &er"amo, na )ombardia, It#lia,
onde a ess6ncia oi inicialmente comercializada. + uma das ess6ncias mais usadas
na indústria de perumes, e seu óleo e seu preço são superiores aos dos outros
c0tricos. É muito "e"escante& estimulante e tam'/m $ode se" muito "elaante.

0atteoss/ conside"a a 'e"1amota co"dial& ceálica (usada $a"a $"o'lemas da
ca'e+a) e um t2nico estomacal (como anties$asmódico e di1estivo).
CA3ELA
9anto a casca !uanto a ol$a são destiladas para obtenção de óleos essenciais.
8eralmente, con$ecemos o óleo da casca, !ue possui um eeito "ermicida bem

comprovado. 3as m%os de um a"omate"a$euta com$etente& a ess4ncia / usada

como estimulante da ci"cula+%o& como anti*s/$tico& como a"odis5aco ocasional&
$"inci$almente em inala+-es& #uando tem eeito sudo"5ico (az voc4 sua") e
a6uda a evita" "anco" e ódio. 7 óleo essencial de canela tem a "e$uta+%o de
$enet"a" nas mente $s5#uicas e aumenta" a $"os$e"idade inancei"a. É
diu"/tico& estimulante do sistema 1ást"ico e "es$i"ató"io.
3I97O(5)A
+ lar"amente empre"ado como repelente de insetos :antimos!uito;, com
compravação cient0ica de ser o menos a"ressivo para a saúde $umana, comparado
com !ual!uer outra orma de combate aos insetos. O perume deste óleo é
repu"nante para "atos e, portanto, pode ser usado em canteiros de plantas ou pés
de mesas para aastar esses elinos.

E8CALI!97
5%iste apro%imadamente <== variedades de eucalipto. O nome vem do "re"o
1eucaliptus2, si"niicando 1bem coberto2, pois os brotos são revestidos por uma
membrana semel$ante a uma taça !ue é descartada !uando as lores brotam. A
ess6ncia mais utilizada em aromaterapia é destilada da variedade

eucal>ptus

"lobulus, tradicionalmente empre"ada na Austr#lia, de onde é nativa.

7 eucali$to /

#uase unive"salmente conecido como $"ó$"io $a"a inala+-es descon1estionantes
nos casos de "es"iado e cata""o& mas tem muitas out"as a$lica+-es menos
conecidas. A mais im$o"tante delas / sua $ode"osa a+%o 'acte"icida e
antivi"al. 7 uso de óleo de eucali$to em 'o""iado"es de a" ou #ual#ue" o"ma
de va$o"iza+%o du"ante e$idemias& "esulta"á em uma 1"ande $"ote+%o cont"a
1"i$es e doen+as inecciosas inantis. A va$o"iza+%o de uma emuls%o contendo
:; de óleo de eucali$to ani#uila <=; de estailococos eistentes no a". É
usado 1e"almente cont"a tosses& "es"iados& inec+-es $eito"ais e sinusite. 7
eucali$to acalma do"es muscula"es e do"es em 1e"al como as do "eumatismo e
i'"ose. É tam'/m 'en/ico $a"a $u"iica" o a" em ene"ma"ias> ?til no
t"atamento de co"tes e e"imentos& como "e$elente de insetos& e ini'ido" de
cei"os desa1"adáveis. A ess4ncia do eucali$to $ode "estau"a" o e#uil5'"io em
/$ocas de so'"eca"1a emocional. É estimulante e "e"escante& e $ode a6uda" a
vence" a $"e1ui+a. 9am'/m aumenta a concent"a+%o. É es$ecialmente indicado
#uando á do" de ca'e+a con1estiva& eaust%o& inca$acidade de concent"a+%o

ou e'"e.
FL7R

@E

LARA3EIRA

A ess6ncia da lor de laranjeira é de coloração marromescura, e seu aroma é de
natureza a"ridoce? também con$ecida como óleo de néroli. O óleo da lor de
laranjeira é e%tra0do das lores brancas da laranjeira azeda : citrus aurantium;. As
lores da laranjeira doce também produzem ess6ncia, mas de !ualidade inerior. O
óleo de néroli é um dos mais inos entre as ess6ncias lorais.

É um dos mais

eicazes óleos sedativo*antide$"essivos> $ode se" usado $a"a a ins2nia&
iste"ia& estados de ansiedade e de$"ess%o. Ele acalma e mode"a a atividade
da mente. Em n5vel muito sim$lista& $ode se" usado com eicácia $a"a "eduzi"
a ansiedade #ue antecede al1um acontecimento est"essante& como uma
ent"evista& uma $"ova& uma a$a"i+%o $?'lica. A1e como t"an#Bilizado" natu"al&
dissi$ando a "aiva e o ne"vosismo& e c"iando uma sensa+%o de ale1"ia e $az.
9"ata*se de uma ess4ncia muito ?til $a"a ins2nia. A lo" de la"an6ei"a /
$a"ticula"mente ?til nos cuidados da $ele& 6á #ue tem a $"o$"iedade es$ecial
de estimula" o desenvolvimento de c/lulas novas e saudáveis& $ossuindo&
$o"tanto& al1uns eeitos "e6uvenescedo"es. A inala+%o / 'oa $a"a todos os
casos de ansiedade e de$"ess%o. É t"an#Bilizante& calmante& sedativa&
di1estiva e ca"minativa.
H7R9EL*!IME39A

( menta

$i$e"ita

)

A $ortelãpimenta é, em termos terap6uticos, um dos mais importantes óleos. 4eu
odor e sabor são muito con$ecidos em arti"os culin#rios como doces, c$icletes,
c$#, pastas de dente, etc. 4ua !ualidade mais óbvia ao paladar ou !uando aplicado
sobre a pele é a ação rerescante. 5sse eeito devese "raças @ presença do
mentol, !ue é respons#vel pela maior parte de sua ação terap6utica. 7 óleo de

o"tel%*$imenta / et"emamente ?til #uando se está com o co"$o #uente
devido a e'"e& calo"es da meno$ausa& ou #uando az calo". Inalado& alivia a
e'"e& descon1estiona as vias "es$i"ató"ias& acalma a mente& alivia a do" de
ca'e+a& e a1e tam'/m como antide$"essivo& estimulando o sistema ne"voso e a
mente. É usado como anti*s/$tico $a"a e"imentos e macucados& como
massa1ens no $eito $a"a doen+as "es$i"ató"ias& como a1ente de lim$eza $a"a a
$ele e em massa1ens $a"a m?sculos e co"$o dolo"idos. Inte"namente& tem a
"e$uta+%o de cu"a" en62os e v2mitos. A o"tel%*$imenta / uma ess4ncia de

$"imei"os soco""os t5$ica& $ois seus eeitos em 1e"al se d%o muito
"a$idamente. É tam'/m um $otente ini'ido" do cei"o de ta'aco.
A,MIM
O jasmim é uma planta !ue desabroc$a @ noite e seu óleo essencial é produzido
durante as $oras escuras e não na luz do dia. As lores são col$idas @ noite, !uando
o odor é mais pronunciado, devido a uma alteração !u0mica interna da planta. As
lores continuam liberando sua ess6ncia v#rios dias após terem sido
col$idas. Inalado& / um $ode"oso "elaante mas n%o / so$o"5e"o. É

t"an#Bilizante e ?til nos casos de est"esse mental. É "evi1o"ante e calmante.
Funciona muito 'em onde á a$atia& indie"en+a& aliena+%o. 7s eeitos
te"a$4uticos oco""em tanto no $lano 5sico como no emocional& sendo de 1"ande
valo" em $"o'lemas $sicoló1icos e $sicossomáticos. É antide$"essivo e $"oduz
um sentimento de otimismo& conid4ncia e euo"ia. É um notável a"odis5aco&
a#uecendo e "elaando o co"$o> atua so'"e a "es$i"a+%o aliviando a tosse&
diiculdade de "es$i"a+%o& "ou#uid%o& es$asmos ne"vosos no do"so do $esco+o e
nos '"2n#uios. A ess4ncia de 6asmim a6uda a "elaa" a mente& e#uili'"a" os
estados de es$5"ito e a c"ia" uma atitude $ositiva. 7 6asmim ins$i"a uma maio"
valo"iza+%o da 'eleza do mundo. @ent"o de "ou$ei"os e $e+as escu"as tem
eeito anti*moo.
LARA3A
A ess6ncia de laranja é obtida através da e%pressão das cascas e posterior
destilação a vapor deste e%trato. 7 óleo de casca de la"an6a a6uda os $"ocessos

de di1est%o& inclusive dos "ins e ves5cula 'ilia". É inalado como antide$"essivo
e sedativo dos ne"vos. Estimula a ene"1ia& dá co"a1em e a1e cont"a a
$"eocu$a+%o. A6uda no c"escimento& anemias& cansa+o& doen+as inecciosas&
inlama+%o de 1en1ivas e o"talece o co"a+%o. 3a cozina& $u"iica o a" e
dissi$a maus cei"os.
LADA3@A (lavandula

ve"a& lavandula oicinalis&

ou

an1ustiolia)

Alazema

A ess6ncia de lavanda tem sido admirada $istoricamente pelo aroma e pelos seus
eeitos eminentemente medicinais. A palavra lavanda vem do latim 1lavare2, !ue
si"niica lavar. oi um dos arom#ticos preeridos dos romanos por causa de suas
atividades balne#rias. Durante a II 8uerra -undial, uma 5uropa na penúria lançou
mão da lavanda, aclamada pelo povo como planta curativa, por!ue não tin$a outro

remédio B e, assim, pCs @ prova esta espécie usandoa para tratar eridas. A partir
da0, sur"iram estudos indicando eeitos tão diversos !uanto diminuir o nervosismo
e combater micróbios. -as a ve"satilidade n%o / a ?nica e$lica+%o $a"a o ato

de o óleo de lavanda se" o mais $"ocu"ado nas lo6as es$ecializadas em
a"omate"a$ia do mundo intei"o. 7ut"o se1"edo do seu sucesso / #ue ele $ode
se" usado sem medo  n%o tem eeitos tóicos. A ess4ncia de lavanda /
calmante& sedativa& e#uili'"a emo+-es e cont"i'ui $a"a a t"an#Bilidade
emocional& mediante "edu+%o do st"ess. É anti'acte"iana. É ca$az de mata" o
un1o candida al'icans& causado" da candid5ase. É antiinlamató"io e anal1/sico
suave. Estudos 6a$oneses e eu"o$eus indicam #ue a lavanda a6uda a t"ata" a
i$e"tens%o ($"ess%o alta)& "elaando min?sculos m?sculos #ue $a"tici$am da
cont"a+%o dos vasos san1B5neos. A lavanda costuma se" conside"ada como a
ess4ncia mais ?til e ve"sátil $a"a ins te"a$4uticos. Como anti*s/$tico*
antilo15stico*cicat"izante& a lavanda / um dos melo"es óleos $a"a se usa"
so'"e e"idas inlamadas e inectadas& e so'"e ?lce"as. A6uda a neut"aliza" a
so'"eca"1a dos sentidos& e a e#uili'"a" tanto uma mente acele"ada #uanto uma
mente $"e1ui+osa. 3a o"a de do"mi"& $ode a6uda" a vence" a ins2nia.
Al1umas 1otas so'"e uma onte de calo" "e"escam e $u"iicam o a". ,eu uso
nunca / indicado du"ante o dia  muito menos $a"a a"omatiza" o a"& $o"#ue a5&
todas as $essoas #ue ci"cula"em no am'iente se"%o aetadas $elo eeito*
$"e1ui+aG.
LIM7
O óleo de limão é e%tra0do da casca do limão
acida :limão

citrus limon,

ou

citrus medica

"ale"o;. De acordo com a 5nc>clopaedia &rittanica, o limão era

con$ecido dos "re"os e romanos da anti"idade e oi introduzido na 5span$a, cerca
de E=== d.3. *# muitas ormas de se usar o óleo de limão. Internamente, é usado
como bactericida, antiséptico, para ativar os "lóbulos brancos na deesa do
or"anismo, antitérmico, tCnico, diurético, para repelir parasitas internos e para
acalmar? au%iliar para reduzir "ordura nas pessoas obesas e para problemas
respiratórios como asma, "ripe, pneumonia. As indicações e%ternas são para
"ar"anta inlamada, ami"dalite, rinorra"ia, inlamações da boca, mac$ucados da
pele e acne, eridas ineccionadas e picadas de insetos. Funciona como "e$elente

de insetos como t"a+as e o"mi1as& e / adicionado  á1ua $otável $a"a

$u"iicá*la. A ess4ncia de lim%o / "e"escante e melo"a o umo"& com'ate o
st"ess& a indecis%o& $odendo acalma" ou evita" e$los-es emocionais. Aumenta
a concent"a+%o e estimula a memó"ia. Inalado& o óleo de lim%o $ode estimula"
os m?sculos em volta dos olos.
MA
A ess6ncia de maçã é ótima para re"ular as unções intestinais. As disunções
intestinais são resultado de tensão e ansiedade, c$o!ue ou problemas emocionais
"eralmente sublimados. A maçã é um orte au%iliar no tratamento do es"otamento
nervoso e cerebral. O óleo essencial é ótimo para mel$orar a atenção, devido @
clareza e pureza de ambientes !ue seu aroma proporciona. Aumenta a memória, é
muito boa nos casos de $ipertensão, doenças dos rins e tem também comprovado
eeito antitraças.

MA3@ARI3A

(9an1e"ina)

A ra"r/ncia do óleo de mandarina é muito doce e t0pica da ruta verdadeira. +
"eralmente indicado para problemas do sistema di"estivo, principalmente para
jovens ou idosos, pois é muito suave. 7 óleo / usado em inala+-es $a"a acalma" e

t"an#Biliza". Como ess4ncia inalada& o a"oma / cla"amente de tan1e"ina&
'astante c5t"ico e usado $a"a acalma" a $si#ue. É calmante& sedativo& alivia a
tens%o ne"vosa e& 6unto com a man6e"ona& a'"anda emo+-es como $esa"& "aiva
e co#ue.
MA3ER73A
O óleo de manjerona é destilado a vapor das lores e ol$as da
marjorana e

da

marjorana $ortensis,

ori"anum

e é valorizado pelas suas propriedades

un"icida e bactericida. + muito eicaz usado em produtos de massa"ens para
atletas após e%erc0cios e%tenuantes, pois aumenta a circulação ao dilatar as
artérias. 4e inalado, é e%pectorante e estimulante di"estivo? receitado para
ansiedade, sentimentos de pesar e alição, problemas respiratórios, insCnia ou
en%a!uecas, irritabilidade. A ess6ncia de manjerona é e%celente "raduadora da
temperatura corporal, avorecendo o suor? ortalecedora dos nervos. 3olocado
aberto num !uarto, o ambientador de manjerona avorece si"niicativamente as
pessoas !ue roncam.
ME39A
( menta

a"vensis & menta

sativa & menta

vi"idas )

9ambém é c$amado óleo de $ortelãdoce. 3ontém !uantidades tão "randes de

mentol !ue ica sólido @ temperatura ambiente, e é usado como substituto do óleo
de $ortelãpimenta, !uando se deseja o eeito do mentol, embora a ra"r/ncia do
óleo de menta seja muito menos adocicada do !ue a do óleo de $ortelãpimenta.
Fode ser usado para dores de cabeça, enjCo e vCmitos. Inalado& / um ve"dadei"o

antide$"essivo #ue induz "eminisc4ncias. Alivia eso"+o e cansa+o mental&
ale1"a e toniica todo o o"1anismo. !a"a lem'"a"*se da inncia e da sensa+%o
de li'e"dade e leveza& n%o á nada como o a"oma do óleo de menta.
M7RA307
5%tra0do do ruto. D# se"urança e aumenta a auto estima. + arodis0aco.

!A9CH78LI

(

$o1ostemon

$atcouli)

O óleo de patc$ouli tem a propriedade rara de mel$orar de odor com a idade. + a
ess6ncia preerida dos neo$ippies. (o Oriente, o óleo é usado para perumar o
lin$o. Inalado, é sedativo dos nervos e antidepressivo? para al"uns, é arodis0aco.
5%ternamente, é usado em produtos dermatoló"icos. A ess6ncia de patc$ouli li"a,
conorta e estimula a inteli"6ncia, e é muito bom para pessoas do tipo le"m#tico,
lento.

!J,,E07
5%tra0do do ruto. 5stimulador da memória, revi"orante, produz sensação de
tran!ilidade e conorto, é ener"izante de ambiente.

!I3HEIR7

(!ino)

+ produzido através da destilação a vapor das ol$as de v#rias espécies de
pin$eiro. O Finus s>lvestris é a espécie mais usada para o óleo de ol$a de pin$o. +
um antiséptico poderoso, usado tanto interna !uanto e%ternamente, para todos os
tipos de inecções , inclusive respiratórias, urin#rias e intestinais. A6uda nos casos

de ins2nia& '"on#uite e sinusite. Inalado / 'om como anti*s/$tico $a"a o t"ato
"es$i"ató"io& e $a"a acalma" o est"esse mental e alivia" a ansiedade. Em
te"mos 1en/"icos& o óleo de $ino / anti*s/$tico& mata os 1e"mes& /
antiinlamató"io& "e"escante& desodo"izante e estimulante.
!7MEL7 (0"a$e"uit&

to"an6a)

+ destilado a vapor da 3itrus Faradise. Atua na ves0cula biliar, e pode ser usado
para todo o sistema di"estivo. Inalado& o óleo de $omelo / antide$"essivo& alivia
a ansiedade& e / usado $a"a t"ata " $"o'lemas menst"uais como 9!M e os

Calo"es da Meno$ausaG. 9am'/m / um ecelente $u"iicado" de a" e elimina

odo"es na cozina. É euo"izante (anti*$"e1ui+a).
R7,A
4e o jasmim é o rei dos arom#ticos, a rosa certamente é a rain$a. *# al"o
indubitavelmente eminino no aroma das rosas. O óleo de rosa em si teria sido
descoberto acidentalmente na Férsia durante o ban!uete nupcial da princesa (our
Dji$an e do imperador Dji$an"u>r. oi escavado um canal rodeando os jardins, e ele
oi c$eio por #"ua e rosas. O calor do sol ez com !ue o óleo essencial se
separasse e lutuasse na super0cie. A cor do óleo de rosa é laranjaesverdeada, e
não vermel$a, como se poderia ima"inar. + preciso G= mil rosas : rosa centi.olia;
para azer <= "r de óleo essencial. !a"te usadaK pétala das lores :das brancas;,
ou botões :das vermel$as;. O óleo de rosa pode ser usado para tratar de distúrbios
nos ór"ãos se%uais emininos, $emorra"ias :menstruação irre"ular;, mastites,
ri"idez, problemas relacionados ao stress, peles sens0veis e com eczemas,
derrame capilar, m# circulação, dores de cabeça e distúrbios biliares. Inalado ou

a$licado  testa& alivia a do" de ca'e+a. É antide$"essivo& az voc4 se senti"
melo" e a'"anda as emo+-es como co#ue ou $esa". A6uda a su$e"a" o medo.
A ess4ncia tem& de lon1a data& a ama de se" a"odis5aca> a6udando as
mule"es #ue so"em de "i1idez e aos omens com $"o'lemas de im$ot4ncia.
7 óleo de "osas /& talvez de modo su"$"eendente& uma das ess4ncias mais
anti*s/$ticas& e a menos tóica de todas. Ee"ce uma a+%o calmante so'"e os
ne"vos& o #ue $ode induzi" ao sono& a$esa" de n%o se" um sedativo o"te.
,3@AL7

(

,antalum

al'um)

O óleo é destilado a vapor da madeira :só se utiliza a madeira interna, o cerne, o
coração; "rosseiramente mo0da. + um dos materiais con$ecidos mais anti"os, e sua
$istória de uso tem mais de H.=== anos . 7 sndalo / indicado sem$"e #ue á um

$"o'lema do sistema "es$i"ató"io ou u"iná"io. Em tem$os mais "ecentes& o
sndalo oi usado em os$itais na In1late""a& $a"a t"atamento da 1a"1anta
com inec+%o $o" st"e$tococcus. * Inalado& / usado $a"a '"on#uite& $a"a
$e"uma" am'ientes du"ante a medita+%o. Aeta a 1lndula $ituitá"ia. Anti*
s/$tico& a"odis5aco& 'acte"icida& antiinlamató"io& e$ecto"ante e sedativo.
9A30ERI3A (vide Manda"ina)
DI7LE9A (Diola

7do"ata)

O óleo de violeta é obtido da destilação da ol$a da planta, e tem um odor intenso

e adocicado. 5m poucas palavras, a violeta trata de problemas de pele. A ol$a tem
reputação $istórica no tratamento de c/ncer de "ar"anta. A ess6ncia ou óleo
essencial, em produtos, é usada para todas as ormas de inlamação
cut/nea. Inalado& o cei"o de violeta / docemente calmante $a"a c"ian+as

a'o""ecidas ou i""itadi+as& e $a"a animais e se"es umanos i""i#uietos ou
i$e"ecitados. A'"anda inlama+%o a1uda& estimula o sono& cono"ta o
co"a+%o& a$laca a "aiva& cu"a ton tei"a e alivi a do"es de ca'e+ a. Melo"a a
autoconian+a& a6uda nos "elaamentos $"oundos e na int"os$ec+%o.
LA30

*

LA30

4ua ra"r/ncia é deliciosa, a"rad#vel e celestialmente sensual. O óleo é abricado
através da destilação a #"ua e vapor da

13anan"aOdorata2.

lan">lan" B até o

nome tem um som e%ótico B si"niica 1)O7 DA4 )O7542. A ess6ncia destilada
das lores :col$ida @ noite, !uando e%ala mais sua ra"r/ ncia; é tida como o 17ei
dos Ferumes2. 5ssa #rvore :EJ a KH m, ou até <G m; loresce em -ada"ascar e
nas ilipinas, onde é nativa. O >lan">lan" é um dos óleos mais a"rad#veis, e pode
ser usado como perume de lon"a duração e óleo de ban$o e%ótico . Inalado, o
perume estimula as "l/ndulas suprarenais. + antidepressivo, calmante, anti
séptico e arodis0aco? útil para insCnia, depressão nervosa, estados de dor, para
tratar de ira, ansiedade e, de al"uma orma, raiva e bai%a autoestima. + um
e%celente remédio para !ual!uer condição causada por stress.  (a Indonésia, é
uma tradição cobrir a cama dos noivos na noite de núpcias com as lores do >lan"
>lan".
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