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• O óleo de Petitgrain tem um aroma fresco, floral e 
frequentemente herbáceo.

• As propriedades relaxantes do óleo essencial de 
Petitgrain podem ser benéficas para uma 
massagem.

• Reduz o aparecimento de imperfeições na pele, 
idealmente utilizado antes da aplicação do 
hidratante.

• A aplicação de óleos de Petitgrain pode promover 
uma sensação de calma e relaxamento.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O óleo essencial de Petitgrain deriva da laranjeira-azeda, 
que tem uma longa história de utilização nas práticas 
medicinais tradicionais. Entre estes, a sua capacidade  
de promover relaxamento e reduzir o aparecimento de 
imperfeições na pele. O Petitgrain é amplamente utilizado 
na indústria dos perfumes devido ao seu aroma fresco e 
herbáceo. Além disso, o óleo de Petitgrain é um excelente 
companheiro do óleo essencial de Lavanda, pois partilham 
muitos benefícios cosméticos. 

UTILIZAÇÕES
• Combine o óleo de Petitgrain com o Óleo de Coco 

Fracionado para uma massagem relaxante.

• Dilua e aplique na pele para ajudar a reduzir  
o aparecimento de imperfeições na pele.

• Mistura-se bem com outros óleos de citrinos, os óleos  
de Cássia, Canela, Eucalipto, Gerânio e Erva-Limão.

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO TÓPICA
Para ajudar a reduzir o aparecimento de imperfeições  
na pele, considere adicionar algumas gotas de óleo de 
Petitgrain ao Óleo de Coco Fracionado e aplicar nas 
manchas ou imperfeições na pele. Na utilização tópica de 
um novo óleo essencial, pode ser útil testar uma pequena 
dose do óleo na pele para garantir que não causa qualquer 
reação de sensibilidade ou irritação. Devido à sua potência, 
é igualmente importante diluir os óleos essenciais com um 
óleo transportador antes da utilização na pele para ajudar 
a minimizar irritações na 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. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.
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Petitgrain
Citrus aurantium  15 ml


