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• Pode ser utilizado frequentemente para ajudar a 
suavizar e a limpar a pele.

• O Patchouli pode ajudar a promover sentimentos 
de calma.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
Facilmente reconhecível pela sua fragrância rica, 
almiscarada e doce, o Patchouli é muito utilizado na 
indústria de perfumes, assim como em produtos com 
aroma, como detergentes da roupa e ambientadores.  
O óleo essencial de Patchouli é benéfico para a pele de 
muitas formas. Pode também ajudar a limpar e a suavizar 
a pele. Além disso, a fragrância de Patchouli pode ajudar a 
promover sentimentos de calma.

UTILIZAÇÕES
• Misture com outros óleos essenciais para uma colónia 

ou um perfume almiscarado e adocicado.

• Combine com partes iguais do óleo de Hortelã-Pimenta  
e aplique na testa, nas têmporas ou na nuca após um 
longo dia de trabalho.

• Combine com o óleo de Vetiver e aplique na planta dos 
pés para ajudar a promover sentimentos de calma.

ENRIQUECER A SUA ROTINA 
O óleo de Patchouli é excelente para os cuidados da pele, 
podendo ser utilizado frequentemente para ajudar a 
melhorar a aparência da pele. Para experimentar os seus 
benefícios para a pele, adicione algumas gotas do óleo 
essencial de Patchouli ao seu hidratante diário ou aplique 
uma a duas gotas diretamente na pele. A utilização do óleo 
de Patchouli promoverá uma pele brilhante e ajudará nas 
zonas afetadas da pele. 

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