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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O óleo essencial dōTERRA® Brasil Ylang Ylang é derivado
das flores estreladas da árvore tropical de Ylang Ylang, e é
extensivamente utilizado na indústria de perfumes e em
aromaterapia. Semelhante ao Jasmim, o Ylang Ylang tem
sido utilizado por séculos em cerimônias religiosas e de
casamento. Em aromaterapia, esse óleo é utilizado para
reduzir a tensão e o estresse, bem como para promover
uma perspectiva positiva. Por suas propriedades nutritivas
e de proteção, ele também é largamente utilizado em
produtos para cabelo e pele. Ylang Ylang vai bem com
Bergamota, Gerânio e Toranja.

USOS
• Adicione a sais de banho para uma experiência
relaxante.
Aplicação:
Nome Científico: Cananga odorata
Parte da Planta: Flor
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Doce, apimentado, rico
Principais Componentes Químicos:
Germacrene D, β-Caryophyllene, Farnesene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Quando aplicado topicamente, ajuda a promover a
aparência de pele e cabelos saudáveis.
• Eleva o humor e possui efeito relaxante quando
difundido.

• Utilize Ylang Ylang no vapor de aromaterapia para
refrescar a pele do seu rosto.
• Aplique nos punhos para um perfume doce e floral.
• Adicione a um óleo vegetal para hidratação capilar.

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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