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Aplicação: 
Nome Científico: Vanilla planifolia
Ingredientes: Óleo de Coco Fracionado e Absoluto de 

Baunilha
Descrição Aromática: Rico, cremoso, doce
Principais Componentes Químicos: Vanilina    

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Rico, quente, doce, aroma complexo 

• Produz um ambiente reconfortante e relaxante

• Aroma refrescante e arejado

Madagascar Vanilla 
Baunilha de Madagascar 5 ml 

COD. 60219031

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Familiar e nostálgica. Evocativa e romântica. Valorizada 
desde a época dos antigos astecas e frequentemente 
utilizada em perfumes, a baunilha é um dos aromas mais 
populares do mundo, e um dos mais caros de se produzir. 
A planta de Vanilla planifolia pertence à família das 
orquídeas, sendo uma trepadeira perene que cresce até 
mais de 20 metros, com flores brancas e amarelas que 
produzem vagens ou grãos inodoros. As florações devem 
ser polinizadas manualmente, e leva de três a quatro anos 
para que a planta de baunilha comece a produzir os grãos, 
que precisam ser colhidos manualmente. Depois, passam 
por um processo demorado e trabalhoso para permitir que 
desenvolvam plenamente seu aroma e sabor. 
Posteriormente, os grãos são moídos em pedaços 
pequenos e depois colocados em um tubo pressurizado 
onde os componentes são extraídos por meio da injeção de 
CO2 pressurizado. Esse extrato de CO2 é então lavado com 
um álcool natural para remover as ceras e alguns 
componentes não voláteis a fim de produzir o absoluto. 
Juntamos esse absoluto com Óleo de Coco Fracionado e o 
resultado é a Baunilha de Madagascar dōTERRA. Aplique 
1-3 gotas na pele ou use no banho, como óleo de 
massagem ou loção e desfrute de um momento de prazer 
enquanto respira o aroma requintado da Baunilha de 
Madagascar.     

USOS
• Use como fragrância pessoal.

• Adicione algumas gotas a um banho quente.

• Adicione à loção hidratante corporal. 

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 em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com Óleo Carreador dōTERRA. Em caso 
de irritação, descontinue o uso e procure um médico. 
Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor.  

Madagascar Vanilla
Baunilha de Madagascar 5 ml


