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Aplicação: 
Nome Científico: Pogostemon cablin
Parte da Planta: Raízes
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Amadeirado, condimentado
Principais Componentes Químicos: Patchouli 

alcohol, α-Bulnesene, α-Guaiene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Possui um efeito aromático que equilibra as 
emoções. 

• Quando aplicado no rosto, ajuda a promover a 
aparência de uma pele macia e radiante. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O O Patchouli é um arbusto da família da menta, com 
caules que alcançam até 1 metro de altura, e que 
carregam pequenas flores brancas e cor-de-rosa. 
Facilmente reconhecido por seu aroma doce e almiscarado, 
o Patchouli é frequentemente utilizado na indústria de 
perfumes, assim como em produtos como detergente para 
roupas e aromatizadores de ambiente. O óleo essencial 
dōTERRA® Brasil Patchouli possui muitos benefícios e, 
quando usado topicamente, ajuda a promover uma 
aparência de pele macia e radiante. O aroma do Patchouli 
possui, ainda, um efeito equilibrador nas emoções. 

USOS
• Combine com Peppermint (Hortelã-Pimenta) e aplique na 

testa, nas têmporas, ou na nuca depois de um longo dia 
de trabalho. 

• Adicione de 1 a 2 gotas ao seu hidratante favorito.                                                                                                                                        

• Misture com Vetiver e aplique na planta dos pés para 
ajudar a acalmar as emoções.

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. 


