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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: A T D

Nome Científico: Thymus vulgaris 
Parte da Planta: Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Aquecedor, herbáceo, floral, 

pulveroso
Principais Componentes Químicos: Thymol, 

para-cymene

Thyme
Tomilho 15 ml 

COD. 60203933

Thyme

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Durante a Idade Média, e por ser considerado uma fonte 
de coragem, o Tomilho era dado por damas a cavaleiros e 
também a guerreiros antes de entrarem em combate. 
Durante esse mesmo período, o tomilho era 
frequentemente colocado debaixo de travesseiros para 
ajudar a promover um sono tranquilo e afastar os 
pesadelos. Os gregos antigos usavam tomilho em seus 
banhos e o queimavam como incenso em seus templos, 
enquanto os egípcios o usavam em suas cerimônias 
tradicionais. Hoje, o tomilho é comumente utilizado como 
tempero, mas também produz um óleo essencial potente 
que tem efeitos de limpeza e purificação para a pele; no 
entanto, devido ao seu alto teor de timol, o tomilho deve 
ser diluído com um óleo-base antes da aplicação. 

USOS
• Dilua com Óleo Carreador dōTERRA e aplique em áreas 

específicas da pele para purificar e ajudar a promover 
uma pele com aparência saudável.

MODO DE USAR 
Aplicar uma gota sobre a pele na área desejada diluindo 
com 10 gotas de óleo carreador dōTERRA. O óleo essencial 
dōTERRA também poderá ser utilizado em aromatizador 
elétrico colocando de 3-4 gotas.  

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. 

Tomilho  15 ml


