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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Nome Científico: Citrus aurantium
Parte da Planta: Folha, ramo
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Fresco, floral, levemente 

herbáceo
Principais Componentes Químicos: Linalyl 

acetate, linalool, alpha-terpineol

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• O Petitgrain oferece benefícios calmantes e 
relaxantes para aliviar sentimentos de tensão e 
estresse.

• Historicamente, o óleo essencial Petitgrain tem 
sido usado para fins purificantes. 

Petitgrain
Petitgrain  15 mL 

COD. 60203936

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Existem três óleos essenciais derivados da laranjeira-amarga. 
Enquanto o Petitgrain é destilado das folhas e galhos da árvore, 
o óleo essencial de Neroli é destilado das flores e o óleo de 
Laranja-Amarga é produzido por prensagem a frio das cascas 
dos frutos. O Petitgrain é amplamente usado na indústria de 
perfumes, pois dá aos sprays, fragrâncias, loções e colônias 
corporais uma nota fresca e herbácea que é popular entre 
mulheres e homens. A dōTERRA®, por meio da iniciativa de 
Fornecimento por Coimpacto, adquire o Petitgrain do Paraguai 
e, assim, é capaz de apoiar projetos de desenvolvimento das 
comunidades rurais e fornecer renda diversificada para 
pequenos agricultores. Essa abordagem fornece uma 
alternativa economicamente viável para evitar o 
desmatamento, ajudando a proteger drasticamente os 
fragmentos remanescentes da Mata Atlântica no leste daquele 
país. 

USOS
• Difunda para um aroma calmante e relaxante.

• Combina bem com outros óleos cítricos, como Cássia, 
Canela, Eucalipto, Gerânio e Capim-limão.

• Para desfrutar de seus benefícios aromáticos antes de 
dormir, adicione a travesseiros e roupas de cama algumas 
gotas de Petitgrain junto com Lavanda ou Bergamota.

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. Manter em local fresco. 

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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