
PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Nome Científico: Santalum paniculatum 
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Rico, melífero, doce, 

amadeirado
Principais Componentes Químicos: α-santalol, 

ß-santalol, cis-lanceol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a promover uma pele macia e com aparência 
saudável.

• Ajuda a reduzir a aparência de imperfeições na 
pele.

• Ajuda a melhorar o humor.

Hawaiian Sandalwood
Sândalo Havaiano 5 ml

COD. 60205862

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Originado de uma fonte renovável no Havaí, o maravilhoso 
Óleo Essencial dōTERRA® Brasil Hawaiian Sandalwood 
oferece uma variedade de benefícios tanto para a pele 
quanto para o humor. Com milhares de anos de uso 
documentado, esse óleo tem um alto valor para muitos 
usuários. O Sândalo-Havaiano possui um aroma 
amadeirado, rico e doce que promove sentimentos de 
calma e bem-estar, o que faz dele um óleo perfeito para ser 
incorporado a massagens e aromaterapia. O Sândalo pode 
ser muito benéfico para a pele e, por isso, é bastante 
utilizado em produtos de cuidados pessoais porque pode 
ajudar a reduzir a aparência de imperfeições, além de 
ajudar a pele a ter uma aparência revigorada. O Sândalo-
Havaiano promove os mesmos benefícios para o humor, 
ajudando a reduzir sentimentos de tensão e promovendo 
bem-estar emocional. 

USOS
• Difunda ou aplique na nuca e nos ombros antes de 

dormir para uma noite de sono restauradora. 

• Adicione de 1 a 2 gotas ao seu hidratante favorito ou creme 
de uso noturno para uma pele com aparência radiante. 

• Adicione de 1 a 2 gotas a um banho quente para promover 
relaxamento e ajudar a reduzir sentimentos de tensão. 

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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