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Aplicação: 
Nome Científico: Cupressus sempervirens, C.

lusitanica
Parte da Planta: Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Limpo, fresco, amadeirado, 

herbáceo
Principais Componentes Químicos: α-pinene, 

δ-3-carene 

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove uma atmosfera de vitalidade.

• Oferece um aroma revigorante quando difundido 
com óleos cítricos. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Derivado dos galhos do alto Pinheiro “evergreen”, o óleo 
essencial dōTERRA® Brasil Cypress possui um aroma limpo 
e fresco, que promove um ambiente energizante e 
revitalizante. O Cipreste contém monoterpenos em sua 
composição e é frequentemente usado em spas e por 
massoterapeutas em virtude dos benefícios que ele 
oferece para a pele. Possui um efeito equilibrador e 
relaxante nas emoções, o que o torna um óleo popular 
para difusão durante períodos de transição ou perda. 

USOS 
• Aplique de 2 a 3 gotas no peito para promover uma 

sensação de vitalidade. 

• Difunda com óleo essencial de Limão para um aroma 
revigorante. 

• Faça um mix com Cipreste, Toranja e Óleo de Coco 
Fracionado dōTERRA para usufruir de uma massagem 
revigorante. 

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. 
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