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Os óleos essenciais ajudam a emagrecer?  

A obesidade e o excesso de peso estão diretamente relacionados 

a padrões alimentares ruins, insônia, falta de prática de 

exercícios físicos e doenças como desequilíbrios hormonais. 

 

O excesso de peso pode causar doenças sérias, por exemplo, 

diabetes, problemas circulatórios, apneias e derrames. Além da 

perda de autoestima, depressão e cansaço excessivo. Porém, a 

Aromaterapia é sua aliada! 

 

Aromaterapia deve estar associada a uma mudança no estilo de 

vida por completo! 

 

Óleos Essenciais para emagrecer 

 

Para o aspecto metabólico, temos o Óleo Essencial de Limão! 

Esse óleo é um tônico que melhora a saúde digestiva e estimula 

o funcionamento do organismo, o que é muito importante para 

perder peso. Além disso, a ação dos seus monoterpenos 

desintoxicam e desincham o corpo! 

 

Agora, para gordura localizada o Óleo Essencial de Gengibre é o 

indicado! Ele promove a queima de gordura, através do aumento 

do nível de energia, além de reduzir o apetite. Neste caso, o óleo 

deve ser utilizado diretamente no local de excesso de gordura, 
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por exemplo, a barriga. Você pode fazer massagens com ele 

diluído em óleos carreadores! 

 

Por fim, o excesso de peso pode causar desequilíbrios 

emocionais, como ansiedade, depressão e baixa autoestima, 

essas questões podem gerar compulsão alimentar, criando um 

ciclo vicioso.  

Não tenha dúvidas: emoções também devem ser tratadas! O 

aspecto emocional pode ser cuidado pelo querido Gerânio! 

 

O Óleo Essencial de Gerânio é ansiolítico. Consequentemente, 

traz tranquilidade e reduz ansiedade. Também é excelente para 

acalmar a mente, acabar com a insônia, promover o equilíbrio e 

recuperar a sensualidade. 

 

 

Óleo Essencial de Funcho Doce 

Óleo Essencial de Funcho Doce é excelente para redução de 

apetite, drenagem linfática e desequilíbrios hormonais?  

 

O Funcho Doce é cientificamente chamado de Foeniculum 

vulgare e faz parte da rotina das famílias há muito tempo, você já 

deve saber disso! É muito comum, principalmente, na culinária e 

por ser uma planta versátil é utilizada desde chás até temperos. 
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A extração do óleo essencial dessa poderosa planta medicinal é 

feita através de destilação a vapor. 

 

Benefícios do Óleo Essencial de Funcho Doce? 

O Óleo Essencial de Funcho Doce é indicado para redução de 

apetite e de compulsão alimentar, além de ser digestivo. Outro 

benefício fantástico é a capacidade de ajudar na má circulação, 

celulite e retenção de líquido, por causa das funções diurética e 

desintoxicante.   

 

O óleo essencial de Funcho Doce também regula hormônios de 

forma inteligente. Assim é recomendado para desequilíbrios dos 

ciclos femininos, especialmente para efeitos indesejáveis da 

menopausa. 

 

Na pele, o óleo previne e trata o envelhecimento. Dessa forma, 

você pode utilizá-lo para rugas e marcas de expressão. 

 

Por fim, na Psicoaromaterapia, estimula a autoconfiança, a 

coragem e a perseverança. 
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Sensualidade 

Quais os óleos essenciais para aumentar a sensualidade? 

 

1- Você já é sensual, atraente e bonita da forma que é! Não se 

apegue a padrões midiáticos e nem a comparações. Cada pessoa 

é única e especial, tenha certeza de que você também é! 

 

2- A falta de autoconfiança e autoestima influencia diretamente 

a sua vida, inclusive seu relacionamento amoroso, isso pode 

gerar efeitos indesejáveis como crises conjugais, falta de libido, 

depressão e isolamento social. 

 

3- Existe a necessidade de você compreender porque não sente a 

sensualidade que já lhe é natural. A falta da sensação de 

sensualidade é causada por diversos fatores, por exemplo, 

problemas hormonais, menopausa, desequilíbrios emocionais e 

situações traumáticas em relacionamentos. 

 

Óleos essenciais para recuperar a sensualidade 

Os óleos essenciais promovem a autoaceitação, o amor próprio e 

a autoconfiança! 
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Além disso, os óleos essenciais são capazes de curar 

desequilíbrios emocionais e físicos, como alterações hormonais 

da vida da mulher. 

 

óleos te ajudarão a aumentar a sua sensualidade! São eles: 

Gerânio, Néroli, Patchouli, Sálvia e Ylang Ylang. 

 

Você pode usá-los como perfumes pessoais ou diluir em óleos 

vegetais carreadores para fazer seus próprios óleos corporais 

afrodisíacos.  

 

 

Especialmente se você tem problemas como frigidez, 

ressecamento vaginal ou candidíase, é importante que você use 

os óleos essenciais para aumentar seu prazer e ainda tratar o 

desequilíbrio da flora intima . 

 

Todos esses óleos essenciais que citados anteriormente podem 

ser utilizados para essas finalidades. 
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Óleo Essencial de Sálvia Esclaréia 

O nome Sálvia vem do latim e significa salvar, curar, boa saúde.  

 um dos melhores óleos para amenizar os sintomas da 

menopausa. 

 

A Sálvia Esclaréia é uma planta originária de regiões do 

mediterrâneo, entretanto é conhecida mundialmente pelos 

poderosos efeitos terapêuticos. 

 

A Sálvia Esclaréia pode chegar a um metro e meio de altura. As 

flores são brancas com tons de azul. Já as folhas são enrugadas, 

muitas em formato de coração. É das flores e das folhas que o 

óleo essencial de Sálvia Esclaréia é extraído por destilação a 

vapor.   

 

O primeiro e importante benefício do óleo essencial de Sálvia 

Esclaréia é a capacidade de tratar distúrbios hormonais 

femininos. Por exemplo, cólicas menstruais, TPM e até 

infertilidade. 

 

Ele também atua como um aliado no período do climatério, que 

antecede a menopausa, já que regula hormônios, ondas de calor 

e equilibra emoções, além de combater infecções genitais. 
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Além disso, um estudo publicado em 2015 comprovou que o 

óleo essencial de Sálvia Esclaréia é um eficaz antibacteriano 

natural e por isso garante o sucesso no tratamento de feridas e 

infecções na pele. 

 

No campo da Psicoaromaterapia, trabalha o amor próprio e a 

autoconfiança, reduz o estresse e a ansiedade, estimula a 

feminilidade e a sabedoria.  

 

É também afrodisíaco, então, você pode usá-lo para aumentar a 

libido e melhorar a vida sexual, benefício muito procurado por 

mulheres na menopausa. 

 

 

Óleo Essencial de Néroli 

O Óleo Essencial de Néroli é considerado um dos mais nobres 

dentro da Aromaterapia. Este óleo é extremamente eficaz para 

rugas e marcas de expressão, além de possuir outras funções 

terapêuticas incríveis.  

 

A Flor de Laranjeira que produz o Óleo Essencial de Néroli 

recebe o nome científico de Citrus aurantium e é uma poderosa 

planta medicinal! A mesma é produzida principalmente na Itália 

e Tunísia e é das flores brancas que o óleo é extraído. 
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Você sabia que é necessária mais de uma tonelada de flores para 

conseguir cerca de um quilo do óleo essencial? É realmente 

impressionante, assim como capacidade de cura deste óleo! 

 

Benefícios do Óleo Essencial de Néroli 

O primeiro benefício é a atuação na pele, já que o óleo de Néroli 

é fantástico para rugas, marcas de expressão e estrias. Além de 

diminuir oleosidade, acne e eliminar manchas de pele. 

 

O Óleo Essencial de Néroli trata distúrbios do sono e 

desequilíbrios emocionais, como ansiedade, síndrome do pânico, 

estresse e falta de abertura e alegria pela vida, pois tem como 

componente destaque a substância química Linalol. 

 

O Néroli também regula hormônios femininos, por exemplo, o 

estrogênio. Com isso você pode utilizá-lo para tratar sintomas da 

menopausa, TPM, falta de desejo sexual e alterações de humor. 

 

O Óleo Essencial de Néroli pode ser combinado com muitos 

outros. O aroma intenso fará toda a diferença na experiência 

sensorial. 
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 Menopausa com óleos essenciais

 

A menopausa é o cessamento dos ciclos menstruais e está 

relacionada à diminuição na produção de hormônios. 

Anteriormente, acontece o período de transição, o climatério, se 

inicia por volta dos 45 anos e dura até 5 anos, mas atenção: isso 

pode variar de mulher para mulher. 

 

É justamente no período de transição que os sintomas 

indesejados dessa fase tão especial e de sabedoria da mulher 

aparecem. 

 

Eu vou te ensinar quais óleos essenciais podem tratar um dos 

principais deles: as ondas de calor. 

 

 

As ondas de calor da menopausa acontecem devido a 

alterações no hipotálamo, região do cérebro essencial para 

regular a temperatura. Consequentemente, o calor costuma 

surgir de forma repentina em regiões da face, pescoço e tronco. 

 

O calor da menopausa pode gerar efeitos negativos, por 

exemplo, palpitações, sudoreses, fadiga e mudanças drásticas de 

humor.  
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A Aromaterapia pode ajudar a viver essa fase sagrada, de 

sabedoria e evolução interior da melhor forma! 

 

Óleos essenciais para calor na menopausa 

O primeiro Óleo Essencial é de o Sálvia Esclareia, que é uma 

verdadeira amiga da mulher, por ser capaz de equilibrar 

distúrbios como o calor na menopausa e também auxiliar em 

sintomas como irritação, inspirando a feminilidade. 

 

O segundo Óleo Essencial para controlar o calor na menopausa é 

o óleo de Gerânio, pois é poderoso na regulação de hormônios. 

Além de trabalhar efetivamente as emoções e questões afetivas. 

 

O terceiro é o Óleo Essencial de Funcho Doce, porque o aroma 

energiza o corpo e a mente e diminui a sensação de cansaço. 

Valioso também para balancear hormônios. 

 

O Cipreste é o quarto óleo essencial! Esse óleo representa fases 

de transição e é conhecido como símbolo da morte e do 

renascimento. Dessa forma, promove aceitação, entrega e 

gratidão, como resultado a mulher se abre de forma leve e 

saudável para a nova fase. 

 

Além disso, o óleo essencial de Cipreste trabalha o sistema 

reprodutor feminino de forma eficaz. 
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Óleo de Copaíba 

O óleo de Copaíba é um excelente antibactericida e cicatrizante, 

por isso é indicado para tratar ferimentos e problemas de pele 

como dermatite e psoríase. 

 

A Copaíba pertence à família Fabaceae e é encontrada em 

regiões tropicais da África e América Latina. No Brasil, 

especialmente na Amazônia, é muito utilizada para fins 

medicinais e conhecida como antibiótico da mata. 

 

A planta pode chegar até 45 metros, com galhos fortes e flores 

brancas. 

 

Curiosidade 

 

Uma curiosidade é que os índios passavam o óleo em seus 

corpos depois dos combates para curar as feridas. Isso porque 

eles observaram que os animais, ao terem seus corpos feridos, 

procuravam a Copaíba e se esfregavam no tronco. 

 

Benefícios 

Antes de conhecer os benefícios, vamos falar sobre a diferença 

entre a Óleo-resina de Copaíba e o Óleo Essencial de Copaíba. 
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O óleo que é retirado do tronco da árvore é a oleorresina. Além 

de conter até 90% de óleo essencial, ele contém outros tipos de 

substâncias que também são terapêuticas.  

 

Essa óleo-resina, quando submetida à destilação, tem seu óleo 

essencial separado das outras substâncias. 

 

De qualquer forma, tanto a Óleo-resina quanto o Óleo essencial 

são ricos em substâncias com alto poder anti-inflamatório, 

então são excelentes para problemas de pele e doenças 

articulares como artrite e tendinite. Além disso, o efeito 

analgésico ameniza diversos tipos de dores, por exemplo, de 

lesões esportivas. 

 

Outro benefício é o uso contra doenças respiratórias, a 

característica expectorante trata bronquite, sinusite, rinite, entre 

outras.  

 

A Copaíba também é diurética e calmante! Melhora a frequência 

urinária, diminui o inchaço e aumenta a qualidade de vida 

equilibrando o humor e reduzindo a ansiedade. 

 

O Óleo de Copaíba serve para tratar problemas no organismo 

relacionados com as vias urinárias e respiratórias, assim como 

serve para desinfectar e cicatrizar feridas ou problemas de pele.  
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Este óleo depois de extraído pode ser usado puro, na forma de 

cápsulas, em diversas pomadas e cremes anti-inflamatórios e 

cicatrizantes, assim como em loções, shampoo anti-caspa e para 

tratamento de problemas no couro cabeludo, produtos para 

cuidado oral, produtos para o acne, sabonetes, espumas de 

banho e produtos para higiene íntima. Além disso, este óleo 

também serve para fixar perfumes e fragrâncias na industria.  

 

Quando ingerido na forma de cápsulas, é recomendada a 

ingestão de 2 cápsulas por dia, sendo recomendada uma dose de 

250 mg por dia. Para aplicar na pele, é recomendada a aplicação 

de algumas gotas de óleo sobre a região a ser tratada, 

massageando em seguida para a completa absorção do produto. 

Para uso interno o óleo deve ser tomado 1 gota a cada 10 kilos. 

60 kilos 6 gotas por exemplo. 1 x ao dia 

 

Cicatrização e desinfecção de feridas;  

Antisséptico e expectorante para as vias respiratórias, ajudando 

no tratamento de problemas como pulmonares como tosse e 

bronquite;  

Ajuda no tratamento da disenteria; 

Atua nas vias urinárias no tratamento da incontinência urinária e 

cistite, assim como possui ação antisséptica e diurética;  

Ajuda no tratamento de problemas de pele como psoríase, 

dermatoses, eczemas ou urticária. 
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O Óleo de Copaíba possui uma forte ação cicatrizante, 

antisséptica e bactericida, assim como apresenta propriedades 

que diluem e favorecem a expulsão da expectoração, diuréticas, 

laxativas, estimulantes e emolientes que suavizam e amaciam a 

pele.  

 

Este óleo quando ingerido atua no organismo restabelecendo as 

funções normais das das membranas e mucosas, modificando as 

secreções e facilitando a cicatrização. Quando ingerido em 

pequenas quantidades ou na forma de cápsulas, atua 

diretamente no estômago, nas vias respiratórias e urinárias. 

Quando é aplicado topicamente, na forma de creme, pomada ou 

loção, possui uma forte ação germicida, cicatrizante e emoliente, 

suavizando e amaciando a pele e favorecendo a rápida 

recuperação e cicatrização dos tecidos.  

 

 

 

Alecrim para queda de cabelo 

Você sabia que o óleo essencial de Alecrim é tão eficaz quanto o 

minoxidil para queda de cabelo? 

 

A queda de cabelo é um problema que tem crescido muito nos 

últimos tempos. Dentre as principais causas, podemos citar as 

alterações hormonais, hipotireoidismo e desequilíbrios 

emocionais. 
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A queda de cabelo é capaz de minar a autoestima e 

autoconfiança, principalmente das mulheres. 

 

Atualmente, o tratamento mais comum é o uso de minoxidil. 

Entretanto, esta droga possui muitos efeitos colaterais negativos 

como coceira, dor de cabeça e oleosidade.   

 

Um dos diferenciais é que o Óleo Essencial de Alecrim tem 

propriedades hidratantes, assim o cabelo fica macio e com 

brilho, diferente do minoxidil que deixa o cabelo áspero e opaco. 

 

Felizmente, vários estudos têm mostrado a capacidade do Óleo 

Essencial de Alecrim em melhorar a perfusão dos capilares 

sanguíneos e, por isso, atuar de forma semelhante ao minoxidil 

para o tratamento da queda capilar. 

 

Você pode diluir a concentração de Óleo Essencial de Alecrim de 

2 a 5% em óleo vegetal carreador. 
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Óleo Essencial de Ylang Ylang 

O Ylang Ylang é fantástico para infecção e cicatrização, mas você 

sabia que este óleo também aumenta o volume e o tamanho dos 

cabelos?As flores já foram muito utilizadas na Indonésia, na 

cama dos recém-casados para garantir uma noite romântica na 

lua de mel, isso porque tem efeito afrodisíaco. Além de tratar 

rejeição, insegurança e medo da intimidade. 

 

O tronco pode ter cerca de 25 metros, já as flores são pequenas 

com tons amarelados e esverdeados. Elas são a fonte deste rico 

óleo essencial! 

O Ylang Ylang tem função antisséptica, ele trata feridas e 

infecções na pele como acne e também equilibra secreções das 

glândulas sebáceas, diminuindo assim a oleosidade. 

Energeticamente, o óleo traz relaxamento, sendo um excelente 

aliado no combate à insônia e ansiedade. 

Ele também dá brilho aos cabelos, auxilia no crescimento e 

manutenção dos fios, além de prevenir a queda. 
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Óleo essencial para abaixar colesterol 

A Aromaterapia é capaz de tratar fígado gorduroso e colesterol 

alto? 

 

O Colesterol é muito importante para o organismo. Pois eles 

auxiliam em funções essenciais, por exemplo:  

 

1- Manutenção das células;  

 

2- Produção de hormônios; 

 

3- Reserva de energias. 

 

Porém, em excesso, podem trazer prejuízos como má circulação 

sanguínea, falta de ar, paralisias e formigamentos. Por isso, é 

essencial avaliar os níveis de Triglicérides e Colesterol 

regularmente.vou te ensinar um óleo poderoso para tratar 

Triglicérides e Colesterol altos! 

 

Mas antes eu preciso te alertar sobre algo muito perigoso! 

 

Atualmente, a maioria das pessoas são conduzidas a utilizar a 

estatina, um conjunto de medicamentos, para regular os níveis 

destas gorduras. Entretanto, o uso de estatinas pode causar 
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efeitos devastadores: perda de memória, demência, insuficiência 

renal e hepática, além de problemas de visão como a catarata.  

 

Mas como tratar de forma natural e sem efeitos drásticos?  

Óleo essencial poderoso para abaixar colesterol 

Um estudo realizado em modelo animal realizado em Taiwan 

demonstrou que o Óleo Essencial de Gengibre é capaz de reduzir 

consideravelmente os níveis de triglicérides e colesterol séricos. 

 

Os pesquisadores evidenciaram que os grupos do estudo que 

fizeram a ingestão do óleo essencial de Gengibre rico em citral, 

tiveram reduções significativas nas taxas de triglicérides e 

colesterol total. 

 

Outra parte incrível dos resultados é que através de estudos 

histológicos os pesquisadores puderam verificar que o Óleo 

Essencial de Gengibre rico em citral diminui a gordura acumulada 

no fígado. 

 

Ou seja, o Óleo Essencial de Gengibre protege o seu fígado de 

problemas como a cirrose hepática! E não para por aí!  Devido ao 

seu alto poder antioxidante, este óleo essencial também se 

mostrou eficaz contra câncer de fígado. 
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Os óleos essenciais atuam de forma harmônica e eficaz no 

organismo!  

 

Benefícios do Óleo Essencial de Gerânio 

Uma curiosidade é que o poeta romano Horácio já sabia de seus 

inúmeros benefícios e sempre o indicava para aumentar a 

capacidade de aprendizado. 

 

O Gerânio é o óleo essencial feminino. Seu aroma encantador 

trata questões hormonais como TPM e menopausa, além de 

estimular o amor próprio.  

 

O óleo diminui ondas de calor, cólicas menstruais, dores nas 

mamas e equilibra fluxos irregulares. 

 

Suas propriedades antidepressivas e a atuação no sistema 

límbico promovem a estabilidade emocional. Assim, é 

excelente para tratar desequilíbrios emocionais, por exemplo 

depressão e nervosismo. 

 

Além disso, o Óleo Essencial de Gerânio também aumenta a 

autoestima e encoraja você a enfrentar qualquer desafio! 

 

Por ser bactericida, antisséptico e cicatrizante é indicado para 

trazer equilíbrio e revitalizar a pele. 
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Benefícios do Óleo Essencial de Limão 

Você sabia que o Limão teve sua origem na Índia? E que seu óleo 

essencial é um dos melhores para colesterol alto? 

O nome científico do Limão é Citrus limon, o que o torna 

quimicamente próximo de todos os outros óleos essenciais 

cítricos. 

Existe uma variedade de frutos cítricos chamados de limões, 

como o Limão Siciliano, Tahiti e Cravo entre outros. Todos eles 

possuem óleos essenciais semelhantes. 

 

O óleo essencial de Limão é indicado principalmente para: 

 

1- Doenças infecciosas e contagiosas; 

2- Prevenção de epidemias e doenças de época; 

3- Deficiência imunológica; 

4- Excesso de peso, obesidade e emagrecimento; 

5- Celulite; 

6- Drenagem linfática. 

 

Na pele, o óleo previne envelhecimento precoce, trata pernas 

pesadas, além de celulite e varizes. 

Já na Psicoaromaterapia, o Limão ajuda a limpar a mente e 

clarear os pensamentos, dessa forma aumenta a capacidade de 

concentração e foco. Além disso, ele traz luz para conflitos 
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emocionais reforçando a conexão entre razão e emoção. Por 

isso, é muito utilizado no tratamento de depressão e ansiedade. 

 

 

 

 

Fibromialgia e dores no corpo 

 

A fibromialgia já afeta mais de 2 milhões de brasileiros todos os 

anos. Você quer saber como os óleos essenciais podem ajudar 

nessa terrível doença antes que seja tarde demais? 

Será que você tem ou conhece alguém com fibromialgia? 

 

Se você sente dor sem motivo aparente ou conhece uma pessoa 

que se sente assim, isso pode ser um indício de fibromialgia. 

 

Normalmente, é difícil de compreender a síndrome da 

fibromialgia, já que os sintomas não são percebidos 

externamente por outras pessoas e até mesmo pelos médicos. 

 

Pode parecer que as pessoas inventam dores ou se queixam sem 

motivo, dando desculpas para não fazer o que devem, sendo 

taxadas, muitas vezes, de frescas e doentes. Mas este não é o 

caso! A dor é extremamente real. Essas pessoas estão sofrendo 

por dentro e precisam de ajuda! 
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A fibromialgia é um distúrbio que causa cansaço e dor 

generalizada: dores e rigidez nos músculos e articulações de todo 

o corpo. Entretanto, mesmo com todo avanço científico, nem 

especialistas da Universidade de Harvard encontraram uma 

causa ou razões físicas pra fibromialgia. 

Exames de sangue, raio X e outros testes geralmente dão 

resultados normais. Isso faz com que a fibromialgia seja uma 

doença controversa. 

Sabe-se que mais que uma alteração muscular, ocorre uma 

alteração do processo central a níveis medular e cerebral. 

 

Isso pode ser devido: 

1- À ausência de atividades analgésicas internas provenientes 

dos opiáceos endógenos; 

2- A mudanças nos principais neurotransmissores associados a 

sensibilização do sistema nervoso central, como serotonina, 

norepinefrina e dopamina. 

 

A boa notícia é que com os óleos essenciais você não vai precisar 

mais passar por isso! 

 

Óleos essenciais para fibromialgia 

Lavanda Francesa: o óleo essencial de Lavanda Francesa 

(Lavandula angustifolia) alivia a tensão nervosa. É analgésico, 

ansiolítico e excelente para dormir. Assim, é um óleo obrigatório 
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para pessoas com fibromialgia! Você pode usar através de 

inalação ou massageando todo o corpo. 

 

Capim Limão: o óleo de Capim Limão diminui a pressão 

sanguínea, alivia palpitações e excitações do Sistema Nervoso, 

além de promover relaxamento emocional e efeito analgésico. 

 

Gengibre: o óleo essencial de Gengibre é um analgésico 

formidável e traz o aspecto de aterramento, que muitas pessoas 

com fibromialgia precisam. 

 

Bergamota: o óleo de Bergamota alivia o estresse. Também 

diminui a atividade do Sistema Nervoso Simpático, responsável 

pela sensação de alerta e que impede a mente de relaxar. 

 

Ylang Ylang: o óleo essencial de Ylang Ylang traz conforto 

emocional e é eficaz nas dores que se iniciam por causa de 

traumas ou medos. 

 

Você pode utilizar os óleos diluídos em óleo vegetal carreador 

em concentrações de 2 a 5%.  
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O poder da argila com óleos essenciais 

Principais benefícios? 

 

1- As argilas absorvem toxinas e impurezas da pele; 

2- Elas removem sujeira dos poros; 

3- Regulam a oleosidade. 

 

Além disso, as argilas aumentam a circulação sanguínea e 

linfática, tonificam o tecido conjuntivo, promovem a esfoliação 

da pele e rejuvenesce, promovendo uma pele saudável e 

vibrante. 

 

As argilas em geral são emulsificantes naturais, ou seja, são 

usadas para misturar água e óleo. Depois de preparar sua 

máscara com argila, você pode adicionar algumas gotas do seu 

óleo vegetal preferido, isso a potencializa e deixa a pele com 

. mais vitalidade

 

Nada impede também de misturar diferentes argilas para 

amplificar seus efeitos. Pois cada uma delas, por ser rica em 

elementos diferentes que dão a tonalidade da cor, tem nuances 

e particularidades. 

 

Você pode usar argila: branca, verde, amarela, vermelha, preta, 

dolomita entre outras! 
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Você pode também ativar sua argila com os óleos essenciais e 

colher ainda mais resultados! 

 

 

 

Como estimular o colágeno? 

 

O colágeno representa quase 30% de todas as proteínas 

presentes no corpo humano. Além disso, é responsável por 

oferecer firmeza e renovar as células da pele como também 

fornece elasticidade. 

Ele também é o maior elemento dos cabelos e das unhas, 

ajudando a manter as células e tecidos juntos. Além de proteger 

a pele da absorção e propagação de substâncias danosas como 

toxinas, micro-organismos e células cancerosas. 

 

Com o passar dos anos e o envelhecimento à partir dos 35 anos 

de idade em média, a produção de colágeno por parte do corpo 

diminui. Como resultado, o cabelo fica sem vida, pele flácida e 

enrugada, tendões e ligamentos não tão elásticos e articulações 

mais rígidas. 

 

Uma recente pesquisa investigou os mecanismos moleculares do 

uso tópico do Óleo Essencial de Lavanda Francesa. Dessa forma, 

evidenciaram que uso da Lavanda foi responsável pelo aumento 

dos fibroblastos, assim pela síntese de colágeno. Porque tais 
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células sintetizam a proteína, induzindo a expressão do colágeno 

tipo 1 e tipo 3. 

 

Enquanto isso, outras pesquisas indicam que os óleos de 

Eucalipto, Funcho Doce, Hortelã Pimenta e Olíbano também 

estimulam a síntese do colágeno. 

 

Para utilizar, é muito simples: você pode usar diariamente de 

10 a 20 gotas de cada um ou uma combinação deles em 15ml 

de óleo vegetal extra-virgem. 

 

 

Como aumentar a libido na menopausa? 

 

Um dos efeitos colaterais mais comuns durante a menopausa é a 

falta de libido. Esse problema é causado por alterações 

hormonais, mais especificamente a queda de alguns hormônios 

relacionados a libido.manter o equilíbrio emocional é essencial. 

Em relação aos óleos essenciais, existem quatro óleos poderosos 

para isso, são eles: 

 

1. Néroli ou Flor de Laranjeira; 

2. Ylang Ylang: flor exótica, com cheiro maravilhoso e bem 

feminino, auxilia também na autoestima; 
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3. Sálvia Sclarea: extremamente eficaz para sintomas da pré-

menopausa, menopausa, TPM e cólicas; 

4. Gerânio: tem o aroma parecido com rosas, eficaz para 

questões hormonais e cosméticos como um regenerador e 

rejuvenescedor da pele. O preferido de muitas mulheres! 

 

Todos os óleos citados podem ser utilizados como lubrificantes 

íntimos, desde que sejam misturados com algum óleo carreador. 

Além disso, você também pode utilizar por inalação, assim eles 

equilibram o seu cérebro emocional. 

 

Atenção: não se pode utilizar o óleo de Sálvia Sclarea em câncer 

estrógeno dependente. 

 

 

 

Óleos essenciais na quimioterapia 

 

Óleos essenciais são cientificamente comprovados como 

funcionais até mesmo para reduzir e matar células cancerígenas. 

 

Apesar de haverem estudos científicos que comprovam que os 

óleos essenciais têm atividades antitumorais, ainda existe a 

necessidade de muitas pesquisas até que esse tratamento 

substitua a quimioterapia. 



29 
 

 

 

Entretanto, existem várias condições que são efeitos colaterais 

da quimioterapia que os óleos essenciais auxiliam, aumentando 

a qualidade de vida. 

 

É comum que pessoas que estão passando por quimioterapia 

sofram: perda de apetite, depressão, constipação, náuseas, 

vômitos, infecções, entre outros. Por isso, durante essa fase, 

você pode utilizar os óleos essenciais: 

 

1- Laranja Doce: estimula o apetite, a alegria e solta o intestino 

preso; 

2- Tea Tree ou Melaleuca: estimula o sistema imunológico, 

previne e trata infecções; 

3- Hortelã Pimenta: excelente para náuseas, vômitos e 

enxaqueca. 

 

Além desses óleos essenciais, você também pode usar outros 

óleos para equilíbrio emocional, insônia, ansiedade e depressão, 

como os óleos de Bergamota, Camomila Romana, Lavanda, 

Gerânio e Rosas. Tais óleos podem ser utilizados via inalação, uso 

tópico na pele ou até mesmo ingestão. 

 

 

 



30 
 

 

Óleos essenciais podem atuar como hormônios? 

 

 

Simulando diversos tipos de hormônios, alguns óleos essenciais 

são chamados de Hormon-Like, acompanhe os exemplos: 

 

1- Por exemplo, o Óleo Essencial de Sálvia Sclarea é considerado 

um Estrogen-Like, ou seja, ela mimetiza a ação do estrógeno. Por 

isso, é extremamente eficaz em situações como menopausa, 

tensão pré-menstrual, cólicas menstruais, ciclo menstrual 

desregulado e outras condições que afetam os hormônios 

femininos. 

 

2- Outros exemplos incluem o Anis Estrelado e o Gerânio 

também indicados para os períodos acima. 

 

3- Outro exemplo é o Óleo Essencial de Funcho Doce, o qual 

demonstrou até em pesquisas científicas capacidade de 

estimular a produção de leite. Assim, se uma mãe está 

produzindo pouco leite por questões hormonais, o óleo passa 

essa informação hormonal melhorando a produção de leite e 

consequentemente esse período na vida da mulher. 

 

4- Existem óleos essenciais também úteis para tireóide, tanto 

para Hipo quanto para Hipertireoidismo. 
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A maior parte dos óleos essenciais vai atuar no eixo 

hipotalâmico-hipofisário, dessa forma, participam do equilíbrio 

hormonal de todo corpo. 

 

Pode usar óleo na pele e tomar sol? 

 

Existem alguns óleos essenciais que não podem ser usados na 

pele antes da exposição solar por causa do risco de 

fototoxicidade. 

 

Isso acontece porque esses óleos essenciais têm na sua 

composição substâncias chamadas de furano cumarinas. Elas em 

contato com o sol podem queimar a pele. 

 

As furano cumarinas estão especialmente presentes nos óleos 

essenciais cítricos extraídos por prensagem. Mas existem outros 

óleos essenciais destilados que também são fotototóxicos. 

 

Sempre mantenha a atenção, porque dependendo da 

predisposição genética do indivíduo as queimaduras causadas 

podem ser muito graves. Vale ressaltar que existem óleos 

essenciais cítricos livres de furo cumarinas, isso virá especificado 

no rótulo do produto. 
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Aqui estão os principais óleos essenciais contraindicados 

para exposição solar: 

 Limão, 

 Laranja,  

Bergamota, 

 Mandarina,  

Grapefruit  

Arruda. 

 

Caso você use algum desses óleos essenciais na pele, é muito 

importante que você não tome sol nas próximas 12 horas. Além 

disso, se tiver uma pele muito clara, alérgica ou albinismo, a 

recomendação é esperar 24 horas para expor a pele ao sol. 

 

Óleo essencial para dor de cabeça 

 

Para usar, é extramente simples! Basta pingar de 1 a 3 gotas nas 

pontas dos dedos e massagear a região dolorida da cabeça, 

principalmente as têmporas e a nuca.  

Mas cuidado! Não passe na região dos olhos para evitar 

irritações. 
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Óleo Essencial de Camomila Romana 

A Camomila Romana tem o nome científico de “Anthemis 

nobilis” e é da mesma família da Camomila Alemã, tema de um 

outro texto nosso. 

 

Benefícios do óleo essencial de Camomila Romana 

O seu óleo essencial é benéfico em casos de: 

 

Náuseas, vômitos e diarreia; 

Aftas e Acne; 

Estresse e Ansiedade; 

Síndrome do Pânico; 

Fobias em geral; 

Traumas Infantis; 

Insônia; 

Além de ataques de Raiva e nervosismo. 

Além disso é um óleo excelente para a pele como nos casos de 

Dermatite, Psoríase, Rugas, Envelhecimento, Cicatrização de 

feridas.  
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Como fazer um desodorante com óleos essenciais? 

 

Como fazer? 

Para fazer o desodorante, você vai precisar de 3 ingredientes, 

considerando uma receita para 100ml: 

 

75ml de leite de magnésio 

25ml de água 

Óleo essencial 

A cada 10 ml coloque 1 gota de óleo essencial, no caso do vídeo, 

utilizamos o Tea Tree, mas você também pode utilizar Hortelã ou 

Menta que são neutralizadores naturais de odores e também 

bactericidas. Então, como estamos considerando 100 ml, 

coloque 10 gotas.  

 

Após misturar todos os ingredientes do desodorante, é hora de 

embalar! Algumas pessoas preferem embalagem de vidro e 

outras preferem de plástico, se você escolher uma embalagem 

de plástico é importante que seja incolor ou transparente para 

que seja possível reciclá-la. 

 

O desodorante é spray, você pode borrifar quantas vezes quiser 

e o efeito dura todo o dia. 
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Óleos para o inverno 

 

1. Eucalipto 

O primeiro óleo essencial da nossa lista é o Eucalipto (Eucalyptus 

globulus ou Eucalyptus radiata). Por ser rico na substância 

chamada cineol, é um potente expectorante das vias 

respiratórias, dissolvendo mucos e o ajudando em gripes, 

resfriados e peito cheio. Além de útil em otites e bronquites 

crônicas. 

 

2. Melaleuca 

O segundo óleo essencial é a Melaleuca (Melaleuca alternifolia). 

Este óleo é conhecido como Tea Tree e é um dos melhores óleos 

essenciais para rinite, sinusite e também poderoso para 

infecções respiratórias em geral. 

 

3. Hortelã 

O terceiro é o óleo essencial de Hortelã (Mentha piperita ou 

Mentha arvensis). Com efeito anti-bacteriano e anti-viral é útil 

em gripes, resfriados, rinite, sinusite e também em casos de 

fadiga e cansaço decorrentes dessas doenças. 

 

4. Limão 

O quarto é o óleo essencial de Limão. É um dos mais poderosos 

para melhorar a atividade do sistema imunológico. Lembrando 
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que é bem diferente usar o suco do limão de usar o óleo 

essencial, pois este último não tem vitaminas nem ácido cítrico. 

 

Como utilizar 

Esses quatro primeiros óleos essenciais devem ser utilizados por 

difusão atmosférica, principalmente no quarto durante a noite, 

através de difusores próprios para aromaterapia. 

 

Para 500ml de água você adiciona de 15 a 20 gotas. No caso do 

Limão, ele também pode ser ingerido para melhorar a atividade 

do sistema imune. 

 

5. Copaíba 

O quinto e último óleo que separei pra você é o óleo essencial de 

Copaíba, um dos mais potentes anti-inflamatórios que existem. 

Extremamente poderoso para o sistema imunológico e que 

também pode ser utilizado por crianças. A Copaíba deve ser 

ingerida na dosagem de 2 a 3 gotas, 2 a 3x por dia em uma colher 

de água. 

 

Receita do mel aromático 

Por fim, eu selecionei receita do mel aromático! Para quem é 

vegano pode substituir pelo xarope de agave ou semelhante.  
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Para cada 100g de mel ou xarope, você vai adicionar: 

 

10 gotas do óleo essencial de Eucalipto; 

3 gotas do óleo essencial de Melaleuca; 

5 gotas do óleo essencial de Hortelã; 

5 gotas do óleo essencial de Copaíba; 

E mais 10 gotas do óleo essencial de Limão.  

 

É só misturar tudo e tomar uma colher pequena todos os dias ou 

misturar no seu chá predileto. 

 

 

Celulite 

A celulite é uma alteração causada pelo acúmulo de gordura, 

água e toxinas nas células, fazendo com que essas células fiquem 

cheias e endurecidas. 

 

Isso acaba deixando a pele com desníveis que se manifestam 

externamente através dos furinhos indesejados, o efeito “casca 

de laranja”. 

 

De acordo com a Escala de Severidade da Celulite elas podem ser 

classificadas em LEVES, MODERADAS E GRAVES.  O tratamento 
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que eu vou passar serve para todos os tipos, mas se você tem 

celulites mais GRAVES você deve aplicar com mais frequência. 

 

Ingredientes 

Você vai precisar dos seguintes ingredientes: 

 

50 ml ÓLEO DE COCO 

30 gotas ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA 

30 gotas ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM 

 

O óleo de coco é um excelente desintoxicante, anti-inflamatório 

e antisséptico. Pode ser óleo de coco da praia, babaçu, palmiste, 

macaúba ou o que você tiver acesso aí na sua região. 

 

Em temperaturas abaixo de 23ºC ,ele geralmente se apresenta 

na consistência mais pastosa. Se esse for o caso da sua cidade, 

basta aquecer ele levemente em banho maria e assim que ele 

derreter, adicionar as gotas dos óleos essenciais. 

 

Massageie a pele afetada pela celulite todos os dias em 

movimentos circulares com essa receita. Como eu disse, se a sua 

celulite é do tipo grave, você vai precisar aplicar o tratamento 

com mais frequência e com mais disciplina. 
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Você pode levar essa mesma formulação para sua massagista ou 

esteticista realizar a drenagem linfática ou a lipomodelagem 

orgânica. 

 

É importante saber também que o óleo essencial de LARANJA 

não deve ser usado antes da exposição solar e que existem vários 

fatores que influenciam na severidade da celulite, por exemplo: 

 

MÁ ALIMENTAÇÃO 

DIETA RICA EM GORDURA 

SEDENTARISMO 

ALTERAÇÕES HORMONAIS 

DESIDRATAÇÃO 

Por isso, procure manter um estilo de vida mais saudável 

enquanto utilizar essa receita e você vai ver os resultados 

aparecendo muito mais rapidamente! 

 

 

O Óleo Essencial de Bergamota  

 

A Bergamota é uma fruta cítrica que tem o nome científico Citrus 

bergamia! É importante não confundi-la com a Tangerina (Citrus 

reticulata), apesar do nome popular ser igual em algumas regiões 

do país. 
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O seu nome deriva do turco bey armut, que significa algo como a 

“FRUTA DO PRÍNCIPE” e é cultivada principalmente na Itália, 

China e Costa do Marfim. 

 

Análises genéticas revelaram que ela é um híbrido entre o Limão 

e a Laranja. 

 

O óleo essencial de Bergamota possui características muito 

interessantes, o que explica parcialmente porque é tão indicado 

para depressão e ansiedade. 

 

A sua composição química revela a presença em grande 

quantidade da substância LIMONENO, bem característica das 

frutas cítricas. 

O Óleo Essencial da Bergamota possui grandes quantidades das 

substâncias LINALOL E ACETATO DE LINALILA, os mesmos 

princípios ativos da LAVANDA FRANCESA e que fornecem a esse 

óleo essencial propriedades ansiolíticas e hipotensoras. 

 

É incrível! É como se a Bergamota fosse uma mistura de Laranja 

com Lavanda! 
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As propriedades terapêuticas desse óleo essencial incluem: 

 

Depressão, ansiedade e estresse; 

Tristeza e traumas emocionais; 

Acne, dermatite, psoríase e seborréia; 

Dificuldade para dormir, inclusive em crianças; 

Infecção urinária e corrimento vaginal; 

Constipação intestinal, ótimo para soltar o intestino; 

Agora, é importante tomar muito cuidado porque esse óleo 

essencial, quando extraído por prensagem, assim como os 

demais cítricos, pode queimar a pele se usado antes da 

exposição solar devido a presença das FURANOCUMARINAS! 

Tenha cuidado com isso! 

 

 

Óleo para rugas e manchas  

É impressionante, mas poucas pessoas sabem como fazer um 

poderoso anti rugas caseiro.   

 

Como fazer? 

Você vai precisar de alguns ingredientes que são: 

10 ml de ÓLEO DE JOJOBA; 
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4 GOTAS DE ÓLEO DE COPAÍBA; 

2 GOTAS ÓLEO ESSENCIAL DE VETIVER; 

3 GOTAS ÓLEO ESSENCIAL DE OLÍBANO. 

 

 

Para fazer é muito simples, basta pingar as gotas de óleo 

essencial no óleo de Jojoba, misturar bem e está pronto! 

Como utilizar? 

É recomendado usar com o rosto bem limpo, se você gosta de 

esfoliar e tonificar a pele do rosto ele deve ser usado após esses 

procedimentos. 

 

Coloque 3 gotas na palma da sua mão, espalhe por todo o rosto 

e faça massagem. Eu recomendo que você faça alguns 

movimentos de massagem anti rugas. 

 

Esse óleo pode ser usado no sol e deve ser aplicado todas as 

noites antes de dormir! Você pode utilizá-lo durante o dia 

também.  

 

Você vai usar durante 3 meses pelo menos, mas, na minha 

opinião,  você deve continuar usando pelo resto da vida. É 

incrível! 
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O Alecrim 

 

Existem apenas 3 espécies de Rosmarinus. Porém, existem várias 

subsespécies que se caracterizam por produzir óleos essenciais 

quimicamente distintos. 

 

No caso do Alecrim existem vários quimiotipos bem definidos 

como por exemplo: 

 

QT cânfora: estimulante do SNC e cardiotônico 

QT cineol: broncodilatadore mucolítico 

QT verbenona: hepatoestimulante 

 

Benefícios 

Apesar de terem especificações relativas a cada um, podemos 

considerar que todos os quimiotipos são úteis em casos de: 

 

Falta de foco, concentração e memória fraca; 

Todas as doenças respiratórias, incluindo rinite, bronquite e 

sinusite; 

Contratura muscular e cãibras; 

Reumatismo e Artrose;  

Insuficiência cardíaca; 
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Hepatite e cirrose; 

Pedras nos rins e na vesícula; 

Diabetes 

e Pressão baixa! 

 

 

Protetor solar 

 falo disso também no meu livro princípios da saúde. 

 

Produtos naturais 

E em relação aos produtos naturais? Eles realmente funcionam? 

 

Bem, depois de utilizar em mim e na minha família utilizando 

posso dizer que uma combinação de alimentação rica em 

antioxidantes e o uso de formulações com base em óleos 

essenciais e vegetais é capaz de proteger sua pele do sol. 

 

Extrato Calêndula CO2: 3ml 

OE Cenoura Sementes: 2ml 

OE Manuka: 2ml 

OV Café verde: 3ml 

OV Abacate: 50ml + OV Coco: 20ml + OV Urucum: 20ml 



45 
 

 

 

Óleo de coco é u, protetor solar e o óleo de abacate é melhor 

ainda. 

 

Lembrando que assim como os protetores solar deve ser 

reaplicado esse protetor natural também deve se reaplicado. 

 

Um estudo demonstrou que o óleo essencial de manuka diluído 

a 10% (Leptospermum scoparium) age protegendo a pele contra 

os raios UV-B e previne os danos à pele, a perda de colágeno e o 

fotoenvelhecimento (Kwon et al., 2013). 

 

Outro estudo comprovou que o óleo essencial de Calêndula 

officinalis diluído a 5%, foi capaz de prevenir a pele dos danos 

causados pela produção de radicais livres provenientes do UV-B 

aumentando significativamente as enzimas antioxidantes 

catalase, superóxido dismutase, glutationa, ácido ascórbico e o 

teor de proteína (Mishra et al., 2012). 

 

O óleo essencial de Olíbano, aplicado localmente durante 20 

semanas diretamente no câncer de pele foi capaz de curar 

totalmente o paciente, demonstrando resultados extraordinários 

por ser uma alternativa 100% natural, não-cirúrgica, não-invasiva 

e sem efeitos colaterais (Fung et al.,  2013).  
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Outro estudo demonstrou que a adição de própolis com óleo 

essencial de Lavanda Francesa foi capaz de estabilizar os efeitos 

bloqueadores da radiação ultravioleta, demonstrando que o uso 

destes dois produtos naturais podem ser feitos em sinergia para 

potencialização do efeito de filtro solar (Angelo et al., 2014).  

 

Outro estudo demonstrou que o óleo essencial de Turmérico 

possui uma poderosa atividade antimutagênica e 

anticarcinogênica frente ao desenvolvimento de câncer de pele 

(Liju et al., 2014), e sua versão absoluto será ainda mais 

poderosa devido à presença de curcumina. 

 

Em relação à fitoterapia, um estudo muito interessante 

demonstrou que a ingestão de 240mg duas vezes ao dia de 

extrato de Polypodium leucotomos, durante 60 dias foi capaz de 

reduzir de forma efetiva os danos causados pelo excesso da 

radiação ultravioleta, de forma 100% natural e segura (Nestor et 

al., 2015).  

 

É muito importante manter uma alimentação rica em 

antioxidantes e sua pele bem nutrida com óleos graxos vegetais 

e óleos essenciais! 
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Pressão alta (Hipertensão 

 

A hipertensão, conhecida como pressão alta, ataca os vasos 

sanguíneos, o coração, os rins e o cérebro e acontece quando a 

pressão arterial é sistematicamente igual ou superior a 14 por 9. 

 

O maior risco da hipertensão é quando acontece o entupimento 

ou rompimento de um vaso, o que leva a um enfarto se 

acontecer no coração e ao AVC se acontecer no cérebro. 

 

Um estudo realizado na Coréia do Sul comprovou a eficácia de 

uma sinergia com os óleos essenciais de Lavanda, Ylang Ylang, 

Manjerona e Néroli para reduzir a hipertensão em apenas 10 

minutos.  

 

Como os óleos atuam? 

A Lavanda alivia a excitação cardíaca, diminui a pressão 

sanguínea, e é eficaz na hipertensão e em palpitações. 

 

O Ylang-ylang diminui a pressão sanguínea, alivia palpitações e 

excitações do sistema nervoso, além de promover relaxamento 

emocional. 

 

A Manjerona diminui a atividade do sistema nervoso simpático, 

o sistema responsável pela sensação de alerta, e estimula a 
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atividade do sistema nervoso parassimpático, resultando em 

vasodilatação e consequentemente a redução da pressão 

sanguínea. 

 

O Néroli, óleo essencial da flor da laranjeira, traz conforto 

emocional e é eficaz em palpitações cardíacas causadas por 

trauma ou medo. Por ser um óleo essencial mais raro, o Néroli 

pode ser substituído pela Bergamota ou pelo Petitgrain Laranja 

Amarga. 

 

Proporção  

20 partes de Lavanda 

15 partes de Ylang Ylang 

10 partes de Manjerona 

2 partes de Néroli 

 

A forma de uso é principalmente através da inalação. 

Você pode pingar 3 gotas da sinergia em um pedaço de algodão 

e fazer inalações profundas durante 5 minutos, 3 x por dia.  Se 

preferir você pode sentar em um lugar confortável e até mesmo 

colocar uma música relaxante.  

 

Além disso, você pode utilizar os óleos essenciais citados acima 

de forma individual, caso não tenha todos os óleos. A forma de 

uso é a mesma! 
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É importante lembrar que pessoas com pressão alta não devem 

fazer uso de óleos essenciais ricos em cânfora, como é o caso do 

Alecrim. Este óleo deve ser usado por pessoas com hipotensão. 

 

Ansiedade 

O óleo tão eficaz para ansiedade quanto o Lorazepam 

 

Uma pesquisa conduzida na Alemanha provou que o óleo 

essencial de Lavanda Francesa é tão eficaz quanto o Lorazepam 

para transtorno de ansiedade generalizado. 

 

A pesquisa foi feita com 77 adultos, metade deles recebeu meio 

miligrama de Lorazepam e a outra metade oitenta miligramas do 

remédio Silexan, patenteado na Alemanha. O Silexan possui 

quatro gotas do Óleo Essencial de Lavanda e é usado 

internamente. 

 

Durante 6 semanas, apenas uma vez ao dia, os participantes 

recebiam Lorazepam ou o Óleo Essencial de Lavanda Francesa. 

Após o período de tratamento, os cientistas repetiram os testes 

psicológicos e o grupo que utilizou o Óleo Essencial de Lavanda 

Francesa reduziu em 52,5% o nível de ansiedade contra 40% do 

grupo medicado com Lorazepam. 
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o Óleo Essencial de Lavanda Francesa não tem os efeitos 

colaterais indesejáveis como têm os benzodiazepínicos, que são 

fadiga, sonolência, perda da libido entre outros. 

 

Se você é ansiosa ou conhece alguém que sofra com isso: não 

deixe de ter um vidro de Lavanda com você! O uso pode ser feito 

por inalação ou por ingestão.  Ao contrário do que muitas 

pessoas falam, o uso interno de óleos essenciais para muitos 

desequilíbrios é seguro e eficaz, como foi comprovado no estudo 

apresentado. 

 

Como tratar? 

Então, pingue 4 gotas de óleo essencial de Lavanda em uma 

colher com mel, coloque debaixo da língua e engula. Você deve 

fazer isso apenas uma vez ao dia durante 6 semanas e 52,5% da 

sua ansiedade será reduzida! 

 

 

3 Óleos Essenciais para Acne 

 

Muitas pessoas com ACNE crônica, o tipo mais grave da doença, 

têm dificuldade de encontrar um tratamento que funcione de 

verdade.  E é importante saber que o tratamento com óleos 

essenciais pode complementar qualquer outro tratamento que 

você estiver fazendo, isso significa que você não precisa escolher 

um tratamento ou o outro. 
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O tratamento é realizado principalmente através da pele, 

podendo usar os óleos essenciais a seguir puros no local da acne 

ou preparados em formulações em concentrações que variam de 

3 a 10% para usar em casos graves e crônicos. 

 

Quais são os 3 óleos? 

Melaleuca 

O primeiro óleo essencial da nossa lista é o óleo essencial de 

Melaleuca, também chamado de Tea Tree. Existem vários 

estudos que comprovam a eficácia dele em casos de acne, e eu 

separei 4 deles aqui pra você. . 

 

No primeiro estudo, cientistas do Irã comprovaram que o óleo 

essencial de Tea Tree diluído em gel a 5% de concentração foi 

eficaz para diminuir o número de lesões e a severidade da acne 

em até 600% comparado ao medicamento placebo. 

 

No segundo estudo, realizado por cientistas australianos 

demonstrou que uma solução contendo 5% deste óleo essencial 

foi tão eficaz quanto o peróxido de benzoíla e um fato 

interessante é que apesar dos efeitos do óleo aparecerem de 

forma um pouco mais lenta, os efeitos colaterais também são 

menores. 

 

Outro grupo de cientistas australianos descobriu que este óleo 

essencial é capaz de regular a resposta imunológica da pele 
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através de uma ação bloqueadora de histamina, protegendo o 

corpo de alergias e inflamações. 

 

E o quarto estudo demonstrou que o óleo de Melaleuca é capaz 

de matar as bactérias da espécie Propionibacterium acnes, 

envolvida no aparecimento da acne. 

 

Lavanda 

Esse óleo essencial também é capaz de reduzir a acne pois foi 

capaz de acabar totalmente com a bactéria que está envolvida 

na acne em apenas 5 minutos. 

 

Além disso, um estudo publicado por cientistas japoneses 

demonstrou que o óleo de Lavanda foi capaz de estimular a 

síntese do colágeno e a diferenciação dos fibroblastos, o que 

comprova os benefícios deste óleo essencial em peles lesionadas 

e inflamadas. 

 

Rosas 

E o terceiro óleo essencial útil para acne é o óleo essencial de 

Rosas. Estudos demonstraram que este óleo essencial é um dos 

mais eficazes contra a bactéria envolvida na acne, além disso vai 

atuar diminuindo as manchas de cicatrizes. 
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Lembrando que todos esses óleos essenciais podem ser usados 

puros no local da acne ou diluídos em concentrações de 3 a 10% 

para uso em acne crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromaterapia no SUS 

Agora é oficial! A Aromaterapia foi incluída como uma nova 

prática na Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS). 
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O Conselho Federal de Medicina tentou aplicar o materialismo 

científico para desacreditar essas práticas. Mas não adiantou 

nada! 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incentiva e fortalece a 

inserção, reconhecimento e regulamentação destas práticas, 

produtos e de seus praticantes nos Sistemas Nacionais de Saúde. 

 

Dessa forma, o Brasil passa a contar com 29 práticas integrativas 

e complementares no SUS, o que nos torna o país líder nessas 

modalidades no mundo. 

 

Segundo o perspicaz Ministro da Saúde, essas práticas são 

investimento em prevenção à saúde para evitar que as pessoas 

fiquem doentes. Caminhando assim em direção à promoção da 

saúde ao invés de cuidar apenas de quem fica doente. 

 

Então, é extremamente necessário que os profissionais de saúde 

estejam atentos para os produtos que eles vão utilizar.  

 

Além disso a Aromaterapia possui contra-indicações e riscos 

inerentes à sua prática. 
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Por isso, é extremamente necessário que as pessoas tenham um 

amplo conhecimento sobre o que é a Aromaterapia de fato e o 

que pode e o que não pode. 

 

 

Antibiótico 

Se você já teve alguma infecção na vida, você sabe o que é tomar 

antibiótico. Mas você já ouviu falar do poder dos óleos essenciais 

em infecções? 

 

O primeiro antibiótico, a Penicilina, foi descoberta por Alexander 

Fleming e ficou disponível em 1941. Salvou muitas vidas e abriu 

um vasto campo de pesquisa.   

 

Apesar disso, há algumas décadas os antibióticos estão em 

declínio, pois as bactérias estão ficando super resistentes. 

Nós não somos contrários ao uso dos antibióticos, inclusive, 

algumas situações emergenciais não nos dão outras opções. 

 

Óleos Essenciais 

Agora, você sabia que as bactérias não conseguem adquirir 

resistência contra os óleos essenciais?  

dezenas ou até centenas de substâncias químicas que não 

apenas matam as bactérias, mas também as inibem de adquirir 

resistência. 



56 
 

 

 

Exemplos de óleos essenciais poderosos em infecções 

bacterianas, fúngicas e virais: 

 

OE Tomilho QT Timol (Thymus vulgaris) 

OE Orégano QT Carvacrol (Origanum vulgare) 

OE Tea Tree QT Terpinen-4-ol (Melaleuca alternifolia) 

OE Cravo QT Eugenol (Syzygium aromaticum) 

OE Canela QT Cinamaldeído (Cinnamomum zeylanicum) 

Estes óleos essenciais são poderosos e devem ser usados 

diluídos a no máximo 5%, porque alguns deles podem irritar a 

pele se forem usados puros. 

 

Outros Óleos Essenciais menos potentes mas que também 

podem ser usados incluem OE Lavanda francesa, OE Palmarosa, 

OE Gerânio, OE Alecrim, OE (óleos essenciais) Copaíba e outros. 

 

 

Gripe 

A gripe é uma infecção respiratória causada por um dos três 

tipos do vírus Influenza. Resfriado 

O resfriado é uma infecção branda das vias aéreas, sendo 

causado por mais de 200 tipos de vírus diferentes. 
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O mais comum é o rinovírus, mas também há o adenovírus, 

parainfluenza, coronavírus, dentre outros. 

 

Sua transmissão é feita através de excreções das vias 

respiratórias do organismo contaminado, e isso o torna 

altamente contagioso. 

 

Seus sintomas mais comuns são rinite, tosse e espirros. Eles 

surgem de 24 a 72 horas após o contágio e costuma persistir por 

até duas semanas. 

 

Além disso, pode ocorrer dor de garganta de curta duração nos 

primeiros dias. 

 

A tosse seca também está presente,  podendo persistir por 

semanas após o fim dos outros sintomas. 

 

Algumas pessoas apresentam de 3 a 5 quadros de resfriado por 

ano. No entanto, a doença só é transmissível durante os 3 

primeiros dias de sintomas. 

 

Aqui devemos ressaltar a importância de estar com o sistema 

imune operando bem. 
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Sabe-se que ter o costume diário de comer alimentos frescos e 

pouco processados, assim como ter bons níveis de vitamina D, 

praticar exercícios físicos, dormir bem são fatores que favorecem 

um bom funcionamento do sistema imunológico. 

 

  

 

Gripe e Resfriado – Tratamento Natural 

Diversas pesquisas comprovam a eficácia dos óleos essenciais 

como opções no tratamento das infecções pelo vírus Influenza e 

de outras infecções virais. (Setzer, 2016) 

 

Dessa forma, a Aromaterapia tem se mostrado promissora na 

prevenção e no tratamento natural das Gripes e Resfriados, 

corroborando muitos dos usos tradicionais das plantas 

aromáticas. 

 

Além dos efeitos antivirais muitos óleos essenciais podem aliviar 

os sintomas desconfortáveis, o que contribui para seu efeito 

integral sobre a saúde humana. 

 

O óleo de Melaleuca (Melaleuca alternifolia), por exemplo, é 

extremamente poderoso contra vírus e pesquisas demonstraram 

que seus principais constituintes químicos – terpinen-4-ol, 

terpinoleno e alpha-terpineol – possuem efeito contra o vírus da 

Influenza H1N1. (Garozzo, 2009) 
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Óleos essenciais ricos em cetonas e monoterpenos tendem a ser 

úteis em Gripes e Resfriados. 

 

Óleos essenciais com efeitos antivirais comprovados no 

Influenza H1N1: 

Bergamota (Citrus bergamia) 

 

Lavanda (Lavandula angustifolia ) 

 

Canela folhas (Cinnamomum zeylanicum) 

 

Melissa (Melissa officinalis) 

 

Laranja Doce (Cymbopogon flexuosus) 

 

Tea Tree (Melaleuca alternifolia) 

 

Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

 

Gerânio (Pelargonium graveolens) 
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Tomilho (Thymus vulgaris) 

 

Hortelã pimenta (Mentha piperita) 

 

  

 

Óleos essenciais expectorantes e mucolíticos: 

Eucalipto Globulus ( Eucalyptus globulus) 

 

Hortelã pimenta ( Mentha piperita) 

 

Hortelã do Campo ( Mentha arvensis) 

 

Niaouli Quimiotipo: Cineol ( Melaleuca quinquenervia) 

 

Cajeput Quimiotipo: Cineol ( Melaleuca cajeput) 

 

Alecrim Quimiotipo: Cineol ( Rosmarinus officinalis) 
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Óleos essenciais para alívio das dores: 

Hortelã pimenta ( Mentha piperita) 

 

Lavanda francesa ( Lavandula angustifolia) 

 

Bétula doce ( Betula lenta) 

 

Wintergreen ( Gaultheria procumbens) 

 

Alecrim Quimiotipo: Cânfora ( Rosmarinus officinalis) 

 

  

 

Óleos essenciais para febre: 

Eucalipto glóbulos (Eucalyptus globulus) 

 

Eucalipto radiata (Eucalyptus radiata) 

 

Ravintsara (Cinnamomum camphora) 

 

Palmarosa (Cymbopogon martinii) 
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Wintergreen (Gaultheria procumbens) 

 

Manjericão Santo (Ocimum sanctum) 

 

Gengibre (Zingiber officinalis) 

 

Limão Siciliano (Citrus limonum) 

 

Tea Tree (Melaleuca alternifolia) 

 

Todos os óleos essenciais citados acima podem ser usados 

individualmente ou em sinergia com outros óleos essenciais para 

difusão atmosférica, uso tópico e ingestão. 

  

 

Sugestão de sinergia para difusão atmosférica. 

OE Eucalipto globulus 3 ml = 66 gotas 

 

OE Gerânio 3 ml = 66 gotas 

 

OE Tea Tree 2ml = 44 gotas 
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OE Tomilho QT Timol 1 ml = 22 gotas 

 

Use 5 a 10 gotas dessa mistura em um difusor de ambientes 

durante a noite. 

 

Sugestão de sinergia para uso tópico. 

OE Tea tree 10 gotas 

 

OE Eucalipto 5 gotas 

 

OE Palmarosa 10 gotas 

 

OV Amêndoas doces 10ml 

 

Passar 3 a 5 gotas dessa sinergia nos pulsos, debaixo das 

orelhas, nas têmporas e na sola dos pés. 
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Aromaterapia no Parto 

A partir da 36ª ou 37ª semana, chegamos ao período em que o 

trabalho de parto pode acontecer e ele se iniciará com as 

contrações, que podem permanecer por horas, dias ou semanas. 

 

Conforme o trabalho de parto avança, seu colo uterino ficará 

cada vez mais fino e dilatado. 

 

As contrações passarão a acontecer em intervalos cada vez mais 

curtos e ritmados, ficando mais intensas conforme o processo 

avança. 

 

As contrações se somatizam através de dores na região da 

lombar e cólicas que variam de intensidade de organismo para 

organismo. 

 

Você pode notar uma secreção de muco amarronzada ou com 

traços de sangue, o chamado “sinal” ou tampão. 

 

O rompimento da bolsa naturalmente, pode acontecer ou não, 

há partos em que a criança nasce dentro da bolsa, o famoso 

nascimento empelicado e está tudo bem. 

 

Mantenha a calma, tente se alimentar de maneira leve, e 

descanse. 
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óleos essenciais no parto 

 

Dor e náusea 

No momento do parto, as contrações podem variar entre: 

levemente à intensamente dolorosas. 

 

Sim, há mulheres que praticamente não sentem dor durante as 

contrações, isso porque a dor está sujeita a influências psíquicas, 

temperamentais, culturais, orgânicas e a agentes estressores. 

 

O que podemos ressaltar aqui é que seu sistema hormonal, 

principalmente a ocitocina liberada durante o trabalho de parto 

tem o importante papel de auxiliar o esforço físico, a dor e o 

esquecimento de tais sensações após o parto. 

 

A  estimulação da hipófise na produção e liberação de endorfinas 

é provavelmente um dos maiores mecanismos de atuação dos 

óleos essenciais durante o parto. 

 

Vários óleos essenciais são indicados e podem ser utilizados 

durante o trabalho de parto. 

 

Eles atuarão no alívio da dor e propiciarão um estado maior de 

relaxamento da parturiente. As formas de uso podem ser através 
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de inalação e/ou massagem diluídos a 1% em óleo vegetal 

carreador: 

 

Sálvia esclaréia (Salvia sclarea) 

Camomila Romana (Anthemis nobilis) 

Capim-limão (Cymbopogon citratus) 

Cravo Botões (Syzygium aromaticum) (não usar as folhas) 

Gengibre (Zingiber officinalis) 

Junípero Bagas (Juniperus communis) 

Lavanda Francesa (Lavandula angustifolia) 

Manjerona doce (Origanum marjorana) 

Mirra (Commyphora myrrha) 

Hortelã-pimenta (M. piperita) 

Rosa (Rosa damascena) 

Ylang-ylang (Cananga odorata) 

O óleo essencial de Hortelã-pimenta (Menta piperita) pode ser 

eficaz para o alívio da náusea e vômitos, muitas vezes causados 

pelo processo fisiológico do parto e ou efeitos colaterais de 

outros medicamentos. 
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óleos essenciais no parto 

 

Aspectos emocionais 

A Aromaterapia além de auxiliar os desconfortos físicos, 

contribui para o conforto emocional da gestante e do bebê. 

 

Pesquisas em biologia molecular comprovam que as sensações 

absorvidas pela gestante, bem como o aroma sentido pelo bebê 

em sua primeira respiração, são capazes de formar um 

imprinting psicológico para o recém nascido e influenciar em sua 

formação fisiológica. 

 

Os óleos essenciais de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Limão 

(Citrus limon) e Mandarina (Citrus retiulata) podem aumentar a 

sensação de bem-estar e os sentimentos positivos em relação ao 

processo do parto. 

 

Os óleos essencias de Bergamota (Citrus bergamia), Sálvia 

Esclaréia (Salvia sclarea), Olíbano (Boswellia sp.), Jasmim 

(Jasminum officinalis) e Lavanda Francesa (Lavandula 

angustifolia), assim como a sinergia dos óleos essenciais de  

Lavanda (L. angustifolia) e Camomila Romana (Anthemis nobilis) 

pode, por sua vez, ser usada para aumentar o relaxamento e 

facilitar as contrações . 
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Logo após o nascimento, pode-se utilizar o óleo de Jasmim 

(Jasminum officinalis) para promover relaxamento e auxiliar no 

alívio das cólicas que atuam na expulsão da placenta. 

 

Foi comprovado cientificamente que a Aromaterapia é uma 

grande aliada durante o trabalho de parto, seja ele, natural, 

humanizado hospitalar, normal ou cesariana, para reduzir a 

ansiedade e a dor das mães. 

 

Os óleos essenciais também podem favorecer a dilatação do colo 

uterino e o aumento de partos vaginais, isso tudo com um índice 

baixíssimo de efeito colaterais adversos. (Burns et al., 2000) 

 

óleos essenciais no parto 

 

Utilização dos óleos essenciais 

Dentre as formas mais populares de uso dos óleos essenciais 

durante a gestação, parto e pós-parto, estão:  inalação, 

massagem com concentrações de 1% a 3%, diluição na banheira 

do parto, compressas, escalda-pés e banho de assento. 

 

Porém, os óleos essenciais não devem ser utilizados na banheira 

no momento do nascimento pois podem ocasionar irritação na 

pele e nos olhos sensíveis do recém-nascido. 
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Saiba como utilizar OEs de maneira correta aqui. 

 

Caso o parto seja realizado em casa,  há uma maior liberdade 

para utilização dos óleos essenciais. Para partos hospitalares, é 

recomendável checar quais são as políticas do hospital. 

 

Caso não seja possível utilizar vaporizadores e difusores de 

ambiente, uma excelente opção são os difusores pessoais, além 

da massagem. É recomendável fazer uma lista dos óleos 

essenciais  a serem utilizados no parto e deixar o kit preparado 

para facilitar o uso. 

 

E claro, é muito importante que você se lembre de que dentre as 

várias possibilidades de óleos essenciais que podem ser 

utilizados, é muito aconselhável respeitar a afinidade que a 

gestante demonstra com os aromas, no sentido de escolher 

óleos  essenciais que a gerem prazer olfativo. 

 

RINITE 

É pelo nariz que o ar passa e alcança os pulmões, e é o grande 

responsável por algumas funções respiratórias como filtração, 

umidificação e aquecimento do ar inspirado. 

 

Para exercer bem essas funções, o nariz conta com mecanismos 

que impedem substâncias tóxicas e partículas chegarem até os 

pulmões. 
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A obstrução nasal, espirros e coriza são formas de defesa na 

proteção do organismo a tais substâncias. 

 

Porém, o sistema imunológico das pessoas alérgicas apresenta 

reação exagerada aos micro-organismos e partículas, muitas 

vezes, inofensivos, desencadeando problemas respiratórios 

como a rinite. 

 

 

 

SINUSITE 

A sinusite acontece quando as mucosas dos seios da face estão 

inflamadas. A inflamação pode causar febre, tosse, dores 

musculares, peso na cabeça, enjoos e até perda de apetite. 

 

A doença pode ser causada por diversos fatores, entre eles: 

infecções respiratórias por fungos, bactérias e vírus, aromas 

sintéticos, partículas de poeira, choque térmico, desvio de septo 

nasal, traumas na face, infecções odontológicas, alterações de 

altitude e tumores. 

 

Os sintomas são mais perturbadores durante a noite ao se deitar, 

a secreção pode escorrer por outras partes das fossas nasais, 

piorando os sintomas. 
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RINITE E SINUSITE – TRATAMENTO COM AROMATERAPIA 

Os tratamentos médicos através de vacinação, imunoterapia, 

antibióticos, antialérgicos, corticoides e até cirurgias têm suas 

limitações e efeitos colaterais diversos variando de caso para 

caso. 

 

Você já deve ter convivido com alguém que já tentou vários 

tratamentos, mas não teve um bom resultado. 

 

Por isso, métodos naturais e cientificamente comprovados como 

a Aromaterapia, vem ganhando popularidade no tratamento das 

doenças respiratórias. 

 

Os óleos essenciais podem intervir em certos sintomas de 

maneira rápida e eficaz, muitos demonstram ação anti-

inflamatória e imunomoduladora, ou seja, conferem uma 

melhora da resposta imunológica. 

 

Alguns óleos essenciais ainda possuem ação mucolítica, 

broncodilatadora, expectorante e antialérgica. 

 

 

Veja quais óleos essenciais usar para os principais sintomas: 

 



72 
 

 

Obstrução nasal: Hortelã-pimenta, Eucalipto Globulus, Alecrim 

QT Cânfora, Alecrim QT Cineol; 

 

Dificuldades para dormir: Lavanda Francesa, Sálvia Esclareia, 

Bergamota;  

 

Coceira no nariz e garganta: Espruce Branco, Eucalipto Globulus, 

Eucalipto Radiata; 

 

Dor de cabeça: Hortelã-pimenta, Lavanda francesa, Manjericão; 

 

Dores musculares: Bétula doce, Wintergreen, Hortelã-pimenta, 

Alecrim QT Cânfora; 

 

Fadiga ou mal-estar: Hortelã-pimenta, Alecrim QT Cânfora, 

Alecrim QT Cineol; 

 

  

 

Contraindicações: É recomendado não usar os óleos essenciais 

de Hortelã-pimenta e Eucalipto Globulus em crianças menores 

de 2 anos. Não usar o óleo essencial de Alecrim QT Cânfora em 

grávidas e pessoas com hipertensão. 
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Estudos científicos comprovam que a Aromaterapia alivia os 

sintomas dessas doenças através especialmente da inalação e 

difusão atmosférica. 

 

A Aromaterapia é uma intervenção segura que também deve ser 

seguida por um estilo de vida saudável, em que se evite, nesses 

casos, o tabagismo e consumo de álcool. 

 

Outros cuidados que devem ser tomados são: manter o 

ambiente domiciliar limpo, utilizar aspiradores com filtros 

especiais, evitar carpetes, tapetes, cortinas, animais domésticos 

peludos, bichos de pelúcia ou qualquer tipo de acumuladores de 

poeira.  

 

Além disso é recomendado usar pano úmido na limpeza e 

manter a boa ventilação do ambiente, bem como diminuir o uso 

de produtos de limpeza com aromas fortes e sintéticos. 
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Como usar óleos essenciais 

 

Uso interno 

O uso interno é quando você ingere ou internaliza o óleo 

essencial no corpo. Atenção: somente óleos essenciais 100% 

puros, naturais e completos podem ser utilizados assim.  

 

 

ATENÇÃO: essência de lavanda não é óleo de lavanda - FIQUE 

ATENTO ESSENCIA NAO É A MESMA COISA QUE ÓLEO. 

 

 

A dosagem de referência é 25mg (aproximadamente 1 gota) para 

cada 20 kg de peso corporal, 3 vezes por dia. Ou seja, para uma 

pessoa de 60-70 kg a dosagem de 3 gotas 3 x por dia é uma 

dosagem segura e eficaz. 

 

 

Sublingual: coloque de 1 a 3 gotas de óleo essencial debaixo da 

língua. Como as mucosas são altamente vascularizadas por 

capilares sanguíneos e não passam pelo metabolismo do fígado, 

os óleos entram na corrente sanguínea com muita eficácia. O 

efeito terapêutico é ainda maior do que por ingestão direta, por 

isso, doses menores são usadas para evitar irritação do tecido. 
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Método da Colher: pingue de 1 a 3 gotas em uma colher de água, 

mel ou óleo vegetal. Lembre- se de sempre ingerir depois das 

refeições e tome cuidado com os óleos essenciais dermo 

cáusticos como o Orégano, o Tomilho e a Canela. 

 

 

Cápsulas: coloque de 1 a 5 gotas de óleo essencial em uma 

cápsula vazia, fechando e tomando com um pouco de água ou 

suco. Você também pode completar o restante da cápsula com 

algum óleo vegetal extra-virgem. 

 

 

Bebidas: você pode adicionar 1 a 4 gotas de óleo essencial em 

bebidas como sucos, leites ou água antes de beber. Agite bem 

antes de ingerir! Muitas vezes, o resultado é delicioso. Para você 

poder experimentar agora, que tal tentar adicionar 1 gota de 

óleo essencial de Hortelã em 1 litro de suco de abacaxi? Também 

experimente adicionar 1 gota de óleo essencial de Cravo para 2 

litros de suco de manga. Fica delicioso! 

 

Culinária: adicione 3 a 5 gotas de óleo essencial em 100mL de 

azeite de oliva extra-virgem e adicione nos pratos. Sugestão: os 

óleos essenciais de limão, manjericão e orégano ficam excelentes 

juntos. Você também pode aromatizar seu molho pesto com 

uma gota de óleo essencial de gengibre e limão para cada 500g 

de molho. O resultado é surpreendente! 
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Oleo Cominho negro 

A Nigella Sativa, conhecida popularmente como Cominho Negro, 

não deve ser confundida com o Cominho comum (Cuminum 

cyminum) apesar de suas aparentes semelhanças. A planta é da 

família 

Ranunculaceae, têm cores pálidas e flores brancas e azuis. 

 

Seu óleo é feito a partir das sementes prensadas a frio, sendo 

portanto uma mistura de óleo essencial e óleo graxo. A sua cor é 

castanho claro e o sabor é ligeiro amargo e tem um aroma 

levemente picante. 

 

cominho-negro-nigella-sativa 

O óleo das sementes de Cominho Negro vem sendo pesquisado 

como um poderoso preventivo no tratamento de câncer 

colorretal, de ovário, de pâncreas, e foi capaz de aumentar a 

eficiência do quimioterápico tamoxifeno no tratamento de 

câncer de mama, além dele próprio poder ser usado para este 

tipo de tratamento. 

 

O componente majoritário do seu óleo essencial é a substância 

timoquinona (26-58%), o que torna seu óleo essencial 

extremamente terapêutico. Em estudos foi capaz de inibir 

efetivamente 97 das 144 bactérias testadas, com efeito 

comparável a amoxicilina. 
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Também é um poderoso anti-fúngico e demonstrou em estudos 

ser um poderoso ativador do aprendizado e da memória. 

 

Além disso é antioxidante, anti-inflamatório e é utilizado para 

ajudar em casos de encefalomielite (inflamação do cérebro e da 

espinha), asma e para reduzir a ação de substâncias 

carcinogênicas no organismo. Também é um poderoso óleo 

essencial para tratamento da diabetes. 

 

Outra substância presente no óleo essencial de Cominho Negro é 

a timo-hidroquinona, que é conhecida como uma das 

substâncias mais poderosas para inibir a enzima 

acetilcolinesterase. 

 

Substâncias que reduzem a ação desta enzima aumentam o 

tempo em que o neurotransmissor acetilcolina permanece ativo 

no cérebro. Para você ter uma ideia, fármacos que inibem a 

acetilcolinesterase são utilizados para: 

 

Apatia 

Doenças de Alzheimer e Parkinson 

Autismo 

Glaucoma 

Demência 

Miastenia grave 
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Esquizofrenia 

Doenças neurodegenerativas 

 

As mulheres, especialmente, tem tudo para amar o cominho 

negro. Seu óleo tem apresentado resultados bons para mulheres 

de mais de 45 anos, sobretudo aquelas que tenham entrado ou 

estão entrando na menopausa. 

 

O óleo desta planta mostrou ser capaz de reduzir o ganho de 

peso tão comum nessa fase. Também possui efeito anti-aging e 

assim as mulheres podem se sentir mais rejuvenescidas com seu 

efeito, além de tudo este óleo ajuda a prevenir a osteoporose e 

doenças metabólicas que podem aparecer em decorrência da 

menopausa. 

 

Contra indicações: grávidas e lactantes nunca devem usá-lo e 

pessoas com pele sensível e crianças devem evitá-lo usar 

diretamente na pele. 

 

Como usar: 

Via dérmica: máximo de 3% em formulações dermocosméticas 

Via oral: 2 gotas em uma colher de água ou mel / 2 x por dia / 

depois das refeições / 30 dias Via inalação: 3 gotas em um 

pedaço de algodão, ciclos de inalação de 2 minutos 3x por dia 

até melhoria palpável. Em difusores de ambiente 6-12 gotas. 
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TOMILHO (Thymus vulgaris) – O ÓLEO ESSENCIAL DA CORAGEM 

 

Um aliado poderoso certamente é o óleo essencial de tomilho, 

um estimulante do sistema nervoso, que age como um 

revigorante e combate as sensações de cansaço, fadiga e 

depressão. 

 

Por proporcionar um efeito de vitalidade e energia, o tomilho é 

considerado por muitos o óleo essencial da coragem. Os efeitos 

na mente são o controle do medo, força e visão. Os romanos e 

gregos, costumavam fazer uso do tomilho antes das batalhas 

para que pudessem ter mais coragem e bravura. O tomilho era 

usado pelos muçulmanos para fumigar casas, quando as pessoas 

podiam pagar, resina sagrada de olíbano era acrescentado. 

 

tomilho 

 

Seu nome científico é Thymus vulgaris. A palavra Thymus, como 

se pode deduzir por sua história, vem do latim “coragem”. O 

tomilho é nativo do  oeste da Europa até o sudeste da Itália e 

pertence a família das Lamiáceas, é um subarbusto que 

apresenta folhas pequenas, lineares ou lanceoladas, e flores 

róseas ou esbranquiçadas. 

 

Atualmente é muito conhecido por conta do seu uso como 

tempero. Por se tratar de uma planta com sabor muito 
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agradável, é amplamente utilizada na culinária. Combina muito 

bem com carnes cozidas e molhos. 

 

Seu cultivo fácil ajuda na popularidade desta planta, que requer 

pouco cuidado e prefere terrenos secos. O melhor período para 

plantação é na primavera. A planta gosta de sol e resiste muito 

bem a tempo seco. Fique atento, pois o excesso de água pode 

causar a morte da planta. 

 

O tomilho é ainda uma excelente planta medicinal e também é 

um bom estimulante para o sistema digestivo, usados 

preferencialmente por pessoas que possuem digestão lenta. É 

ainda um antisséptico intestinal, valioso em infecções gástricas, e 

pode ser usado para expelir vermes, como lombrigas, tênias e 

oxiúros. 

 

Outro uso tradicional do tomilho é para tratar resfriados, tosse e 

dor de garganta, por ser um excelente expectorante, valioso para 

todo tipo de infecção respiratória, assim como é bem eficaz 

contra infecções bucais e de garganta. 

 

O óleo essencial de Tomilho possui pelo menos 2 quimiotipos 

bem definidos terapeuticamente, Tomilho QT timol e Tomilho QT 

linalol, mas possui outros quimiotipos também. 
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tomilho 

 

Propriedades terapêuticas Tomilho QT Timol 

Bronquite, sinusite, pneumonia ++++ 

Disenteria, diarréias infecciosas, amebíase ++++ 

Parasitas cutâneos (sarna, impingem) +++ 

Micoses +++ 

Estomatite, gengivite, amigdalite ++++ 

Infecções ginecológicas e urológicas +++ 

Fadigas nervosas e cerebrais, depressão ++ 

Este é um óleo essencial com potencial dermocaustico forte e 

não deve ser usado puro sobre a pele. A proporção 

recomendada por aromaterapeutas franceses é de 1 gota de OE 

Tomilho QT timol em 6 gotas de óleo vegetal de Avelã para 

problemas de infecções na pele. Para uso interno é 

recomendado consultar um aromaterapeuta profissional, mas 

deve ser feito preferencialmente em cápsulas.  

 

Não  é recomendado em nenhum momento da gestação ou 

lactação. 
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O Óleo Essencial de Patchouli 

 tem ação regeneradora, tônica, propriedades diuréticas e 

descongestionantes, por isso é fantástico para tratar varizes e 

celulites. 

 

Óleo Essencial de Patchouli 

O primeiro é ação adstringente que trata rugas e flacidez no 

rosto e no corpo. Para pele, também é ótimo na cicatrização de 

furúnculos e acne. Além disso, é eficaz contra celulites e varizes, 

problemas comuns entre as mulheres. 

 

Por possuir propriedade diurética, como resultado ajuda a 

emagrecer e abaixa a pressão arterial e o colesterol alto. 

 

O uso do óleo em difusores ou sprays funciona como repelente, 

devido à característica inseticida. 

 

O óleo essencial de Patchouli também é indicado no tratamento 

de desequilíbrios emocionais como a depressão. Além disso, a 

inalação do óleo estimula a liberação do prazer, promovendo o 

relaxamento e reduzindo a tristeza. 
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Por fim, vale ressaltar que ele também auxilia o sistema 

digestivo, alivia náuseas e melhora a digestão! Além de tratar e 

inibir doenças fúngicas como pé de atleta e frieiras. 

 

Parabéns você finalizou o curso de Aromaterapia! 


