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Aplicação:
Nome Científico: Cinnamomum cassia
Parte da Planta: Casca
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado, 

canelado
Principais Componentes Químicos: Trans-

cinnamaldehyde, cinnamyl acetate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Aroma aconchegante e confortante.

Cassia
Canela-cássia 15 ml 

COD. 60203874

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Com um parentesco muito próximo da canela, a Cássia 
possui um aroma forte e condimentado e deve ser utilizada 
em pequenas quantidades para transformar qualquer 
mistura de óleos essenciais. Por seus muitos benefícios ao 
bem-estar, o óleo essencial dōTERRA® Cassia tem sido 
usado há milhares de anos, sendo, inclusive, um dos 
poucos óleos essenciais mencionados no Velho 
Testamento. Notável por seu aroma e propriedades 
condimentadas, ele é também um ótimo óleo para ser 
difundido durante os meses mais frios. Em virtude de sua 
natureza cáustica, o óleo essencial de Cássia pode ser 
muito forte quando inalado diretamente. 

USOS
• Dilua em Óleo Carreador dōTERRA antes de aplicar na 

pele.

• Adicione 1 gota do óleo essencial Cassia a outros óleos 
cítricos ou Cravo e Gengibre durante os meses de 
inverno.

• Combine 1 gota do óleo essencial Cassia com Óleo 
Carreador dōTERRA e massageie na pele para uma 
sensação de conforto.

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar 1 gota diluída em 10 gotas de 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.
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