Clove (Cravinho)
Eugenia caryophyllata 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Os benefícios e usos do cravinho remontam à antiga China
e à Índia, bem como a outras partes do mundo. O óleo
essencial de cravinho vem dos botões das flores fechados
da árvore perene. O broto do cravinho contém uma
quantidade significativa de eugenol, um componente
químico ativo que dá ao óleo essencial sua fragrância
energizante e uma variedade de benefícios. O cravo é
usado há anos em preparações dentárias, doces e
chicletes por seu sabor e capacidade de limpar a boca.
Como tempero de culinária, o cravinho adiciona um sabor
picante a qualquer prato ou sobremesa.

USOS
• Devido às suas características quentes e picantes, o óleo
essencial de cravo é o complemento perfeito para as
suas receitas de outono ou feriado favoritas.
• Antes de escovar os dentes, coloque uma gota de óleo
de Cravinho em 125 ml de água e gargareje
Parte da planta: broto
Método de extração: destilação a vapor
Descrição aromática:muito picante, quente,
amadeirado e com notas de couro
Principais componentes químicos: eugenol

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Poderoso agente de limpeza e purificação
• Pode ajudar a promover uma pele clara e de
aparência saudável quando aplicada topicamente

• Adicione uma gota de Cravinho à sua escova de dentes
antes de adicionar pasta de dentes para promover
dentes limpos e hálito fresco.

INDICAÇÕES DE USO
Interno: Dilua uma gota em 125 ml de líquido.
Tópico: Para massagem, misture 5 gotas com 10 ml de
óleo transportador. Para banho, misture 5 gotas com 5 ml
de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota com
10 gotas de óleo transportador.

PRECAUÇÕES
Utilize apenas diluído. Não tome mais do que uma gota por
dia. Mantenha for a do alcance das crianças. Mantenha
afastado dos olhos e mucosas.
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