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Helichrysum

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Helichrysum italicum é uma pequena erva perene com 
folhas estreitas e prateadas, além de pequenas flores que 
formam um bloco de botões dourados. O nome 
“Helichrysum” é derivado do grego “helios”, que significa 
sol, e “chrysos” que significa ouro, referindo-se à cor das 
flores. Também conhecida como a Flor Imortal, a Sempre-
viva tem sido usada em práticas de bem-estar herbais 
desde a Grécia Antiga e seu óleo é muito valorizado por 
causa de seus muitos benefícios ao bem-estar. O óleo 
essencial dōTERRA® Brasil Helichrysum é conhecido por 
suas propriedades e benefícios para a pele e é usado em 
produtos de beleza porque ajuda a promover uma 
aparência de pele radiante e revigorada. 

USOS
• Aplique na pele do rosto para ajudar a promover uma 

aparência revigorada e radiante.

• Massageie nas têmporas e na nuca para uma sensação 
confortante. 

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de 
coco fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso 
aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador 
elétrico.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou 
tratamento, consulte o médico. Evite contato com os olhos, 
ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com os 
olhos, enxágue com óleo vegetal em abundância. Em caso 
de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 

Sempre-viva  5 ml

Aplicação: 
Nome Científico: Helichrysum italicum 
Parte da Planta: Flor
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Herbáceo, melífero
Principais Componentes Químicos: Neryl 

acetate, alpha pinene, γ-curcumene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a melhorar a aparência da pele

Helichrysum
Sempre-viva 5 ml
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