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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: A T N

Nome Científico: Vetiveria zizanioides

Parte da Planta: Raiz

Método de Extração: Hidrodifusão

Descrição Aromática: Doce, amadeirado, 
caramelado

Principais Componentes Químicos: 
Isovalencenol, Khusimol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Efeito equilibrador nas emoções

Vetiver
Vetiver 15 ml 

COD. 60203422

Vetiver

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Vetiver é um membro da família das gramíneas e seu 
cultivo ocorre por muitos motivos. Diferentemente de 
outras gramíneas, a raiz dessa planta cresce para baixo, o 
que a torna ideal para prevenção de erosões e para 
promover um solo estável. Por causa de suas propriedades 
equilibradoras, o dōTERRA® Vetiver é um óleo ideal para 
ser utilizado em massoterapia. Além disso, seu aroma 
exótico e complexo faz com que ele seja extensivamente 
utilizado em perfumes. 

USOS
• Para um relaxamento profundo, use em um banho de 

banheira morno. 

• Difunda com Lavender (Lavanda), dōTERRA Serenity® ou 
dōTERRA Balance® para acalmar as emoções .

• Antes de dormir, aplique na planta dos pés para 
promover uma noite de sono tranquila.

• Caso o óleo esteja muito grosso para sair do frasco, utilize 
um palito de dentes para pegar a quantidade desejada. O 
Vetiver é um óleo extremamente concentrado. 

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em Óleo 
Carreador dōTERRA 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 Carreador dōTERRA em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor. 

Vetiver  15 ml


