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Olá! Sou a Beatriz! É com muita
alegria que compartilho com vocês
o mundo maravilhoso dos óleos
essenciais através desse e-book!

Comecei a utilizar os óleos
essenciais para proporcionar mais
saúde e bem-estar para minha
família, principalmente para meu
filho Benjamin!

Este e-book foi feito pensando em todos que estão iniciando ou que já  
estão a algum tempo estudando os óleos essenciais. Ele é um
complemento de nossas aulas do Minicurso Básico de Óleos
Essenciais. Aproveitem, estudem e vamos compartilhar bem-estar a
todos que amamos!

Gratidão!
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O que são os Óleos
Essenciais e suas

Origens!



O que são os Óleos Essenciais?

preventivo
terapia complementar 
cuidado pessoal e da beleza.

Aromaterapia como o próprio nome indica, aroma significa cheiro
agradável e terapia, tratamento. É uma técnica terapêutica, a ciência
e também a arte que utiliza substâncias aromáticas naturais – os
Óleos Essenciais das plantas, tratando nosso corpo de forma natural,
buscando reestabelecer o equilíbrio do organismo. 

Pode ser incorporada ao dia a dia de diversas formas:

Eles são compostos naturais altamente
concentrados e voláteis encontrados nas raízes,
cascas, sementes, flores e outras partes de uma
planta e são apreciados por sua potencialização da
beleza, sabor e saúde!

Eles são usados a milhares de anos e atualmente
estão sendo estudados devidos aos seus inúmeros
benefícios para o bem-estar e saúde em geral.

Introdução
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Os óleos essenciais podem ser encontrados em diferentes partes de
uma planta viva. Por exemplo, em algumas plantas o óleo essencial
pode ser encontrado nas flores, ao passo que outras plantas
apresentam óleos essenciais nas folhas ou na casca.

Em muitos casos, os óleos essenciais conferem à planta seu aroma, e
além disso, alguns óleos essenciais possuem propriedades de defesa
que protegem a planta ao manterem longe os insetos e herbívoros.
Eles também desempenham um papel importante na polinização e
nos processos reprodutivos da planta, e podem até mesmo ajudá-la a
se recuperar de lesões.

Porque as Plantas Produzem óleos
Essenciais?
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Resistem aos ataques
microbianos

Atraem Polinizadores

Protegem contra danos
causados pelo sol

Auxiliam durante períodos de
baixo nível de nutrientes

Protegem durante
extremos de temperatura

Curam danos de
alimentação por

herbívoros

Repelem insetos



MENTE
Promovem o relaxamento, Acalmam
a tensão e os nervos , Aumentam
sentimentos positivos e ajudam a
diminuir o estresse

IMUNILÓGICO
Apoiam o funcionamento imunológico
saudável - Protegem contra ameaças
ambientais e sazonais

CARDIOVASCULAR
Mantém a circulação saudável -
Fortalecem o sistema respiratório
saudável

ALIMENTAÇÃO
Promovem a digestão saudável - Ajudam a
reduzir a irritação estomacal ocasional -
Promovem o metabolismo saudável

ATIVIDADE FÍSICA
Fortalecem o funcionamento muscular e
das articulações - Proporcionam suporte à
energia e ao vigor

SISTEMAS CORPORAIS
Melhoram a aparência da pele - Acalmam
irritações ocasionais da pele - Fornecem
antioxidantes - Repelem insetos

Quais são os Benefícios dos Óleos
Essenciais?

São vários os benefícios dos óleos essenciais para a saúde e o bem-
estar. Talvez os mais importantes sejam as qualidades naturais
auxiliando a corrigir problemas causados pelo uso excessivo de
substâncias não naturais.

Humor

MEUS
ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO

PERMANECEM
SAUDÁVEIS

COM OS
ÓLEOS

ESSENCIAIS
PUROS

ELES AJUDAM A ME
APOIAR

EMOCIONALMENTE

Crianças
OS ÓLEOS ESSENCIAIS

SÃO PUROS E
NATURAIS

Essas são algumas das
muitas razões pelas quais
milhões de pessoas optam
por tornar os óleos
essenciais parte de sua vida
diária.

CONFIO NOS ÓLEOS
ESSENCIAIS PARA A SAÚDE

DA MINHA FAMÍLIA ADORO ME SENTIR
CALMO E RELAXADO

DURMO
MELHOR
QUANDO
USO OS
ÓLEOS

ESSENCIAIS

TER UM JEITO NATURAL
DE APOIAR MEUS FILHOS
É MUITO GRATIFICANTE

Alegria
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Por que usamos óleos...
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Aplicativos: The Essential Life

Nota: Antes de usar a medicina alternativa e suplementos naturais,
você deve comunicar ao seu médico o que estiver usando ou
pretende usar, especialmente se estiver grávida ou amamentando.

Todas as informações contidas nesse livro são apenas para fins de
referência e pesquisa e não se destinam a substituir as orientações
fornecidas por um médico ou outro profissional de saúde.

ADQUIRA O LIVRO COMPLETO AQUI

https://essentiallife.com/br/
https://www.aromatools.com/
https://www.biaoleosessenciais.com.br/ebook-guia-completo-oleo-essencial

