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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O óleo essencial de Copaíba é obtido a partir de uma 
árvore tropical perfumada nativa da América do Sul. Desde 
o século XVI que o óleo essencial de Copaíba tem uma 
longa tradição de utilização nas práticas medicinais 
tradicionais pelos nativos do norte e do nordeste do Brasil. 
O óleo de Copaíba é amplamente utilizado em produtos 
cosméticos, incluindo sabonetes, cremes, loções e 
perfumes, devido à sua capacidade de suavizar a pele. 
Aplique topicamente com um óleo transportador ou um 
hidratante facial para ajudar a manter a pele limpa e clara, 
bem como para reduzir o aparecimento de imperfeições.

UTILIZAÇÕES
• Adicione o óleo de Copaíba ao seu hidratante diário para 

promover uma pele de aspeto saudável.
• Após uma atividade intensa, aplique o óleo de Copaíba 

com o Óleo de Coco Fracionado nas pernas para uma 
massagem relaxante.

COPAÍBA: UMA FRAGRÂNCIA PESSOAL
Utilize o óleo de Copaíba como parte da sua própria 
fragrância personalizada! Os óleos que se misturam bem 
com o óleo essencial de Copaíba incluem os óleos de 
Camomila Romana, Cedro, Sândalo, Frankincense ou Ylang 
Ylang. Escolha o seu favorito entre estes óleos, ou escolha 
o seu próprio óleo, e crie a sua mistura de fragrância 
pessoal num frasco roll-on! Após criar a sua fragrância, 
encha o resto do frasco com o Óleo de Coco Fracionado.

INDICAÇÕES DE USO
Tópico: 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.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Considerado um dos óleos essenciais mais úteis, 
com inúmeros benefícios e aplicações.

• O Copaiba, um óleo versátil, pode ser utilizado 
topicamente.

• Fragrância amadeirada, resinosa e terrosa.

• Pode ser combinada com um óleo transportador 
ou um hidratante facial para ajudar a manter o 
aspeto saudável da pele.
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Copaifera reticulata, officinalis, coriacea e langsdorffii  15 ml

Copaiba


