
PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Nome Científico: Anthemis nobilis
Parte da Planta: Flor
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Floral, doce, herbáceo
Principais Componentes Químicos: 4-methyl 

amyl angelate, isobutyl angelate, isoamyl tiglate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Possui um efeito relaxante na mente e no corpo.

Roman Chamomile
Camomila-romana 5 ml

COD. 60203920

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Camomila-romana cresce junto ao solo, atingindo 
somente 12 centímetros de altura. Possui folhas verde 
acinzentadas, com flores que tem o cheiro da maçã e 
lembram uma margarida. A planta recebeu o apelido de 
“médico das plantas” porque afeta positivamente as 
plantas que crescem ao seu redor. Os antigos romanos 
utilizavam o óleo para coragem durante as guerras. Apesar 
do seu uso em chás ser mais comum, a Camomila-Romana 
também pode ser encontrada em cremes faciais, bebidas, 
tinturas de cabelo, shampoos e perfumes. O óleo essencial 
dōTERRA® Roman Chamomile possui um efeito relaxante 
na mente e no corpo.

USOS
• Adicione de 1 a 2 gotas ao seu shampoo, condicionador 

ou hidratante favorito para ajudar a promover a 
aparência de cabelos e pele revigorados.

• Antes de dormir, difunda ou aplique na planta dos pés.

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 
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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