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• Um ingrediente-chave de muitas misturas dōTERRA, 
incluindo as misturas dōTERRA BalanceTM e  
Deep BlueTM.

• O aroma suave e ligeiramente frutado do óleo de 
Tanaceto Azul tem propriedades estimulantes 
específicas que ajudam a criar um ambiente positivo.

• Em conjunto com as suas inúmeras aplicações, o 
óleo de Tanaceto Azul promove uma sensação 
calmante quando aplicado na pele.

• Utilizado na indústria pela sua fragrância natural e 
como corante natural, devido à sua valiosa cor índigo.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O Tanaceto Azul, também denominado Tanaceto 
Marroquino, é uma planta mediterrânica anual de flores de 
cor amarela encontrada no norte de Marrocos. Esta flor de 
Tanaceto tem uma composição química que a sua pele 
ansiará! O camazuleno, um componente químico presente 
no Tanaceto Azul, confere-lhe a sua cor índigo caraterística.  
Este óleo essencial também é conhecido pelos seus 
benefícios para a pele. Adicione-o a um banho quente, 
use-o com os seus produtos favoritos de cuidados da pele 
ou simplesmente para massajar a pele!

UTILIZAÇÕES
• Aplique o óleo de Tanaceto Azul em irritações ligeiras da 

pele para um efeito calmante.

• Inclua 1 ou 2 gotas na loção para uma massagem 
reparadora após um dia longo ou um treino exigente.

• Adicione uma gota ao seu creme hidratante ou produto 
de limpeza favorito e aplique topicamente.

• Experimente criar as suas próprias misturas! Entre os 
óleos que combinam com o óleo de Tanaceto Azul 
incluem-se os óleos de Gerânio, Sálvia, Petitgrain, 
Lavanda, Baga de Zimbro, Hortelã e Ylang Ylang.

INDICAÇÕES DE USO
Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo de 
diluição. Para usar no banho, misture 5 gotas com 5 ml de 
óleo de diluição.  Para perfumar, misture 1 gota com 10 
gotas de óleo de diluição. Apenas para aplicação tópica.

PRECAUÇÕES 
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças.Consulte o seu médico se estiver grávida ou a 
realizar algum tipo de tratamento. Evite o contacto com os 
olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis. Pode 
manchar as superfícies, tecidos e a pele.

Tanaceto Azul
Tanacetum annuum  5 ml


