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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Popular pelo seu aroma perfumado, o Ylang Ylang 
é utilizado em perfumes e produtos de cuidados 
do cabelo.

• Usado nas culturas antigas.

• Um aroma imediatamente reconhecido que 
proporciona calma e ajuda a melhorar o estado de 
espírito com a sua fragrância.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O óleo essencial de ylang ylang deriva das flores em forma 
de estrela da árvore tropical de ylang ylang. Este óleo 
essencial é amplamente usado no fabrico de perfumes em 
aromaterapia. É usado há séculos em cerimónias religiosas 
e casamentos. O ylang ylang é frequentemente utilizado em 
produtos de luxo para a pele e o cabelo devido ao seu 
aroma doce e rico, bem como às suas propriedades 
protetoras. Além disso, o nosso óleo de Ylang Ylang é 
conhecido por promover calma e melhorar o humor. 

UTILIZAÇÕES
• Aplique uma gota de óleo de Ylang Ylang nos pulsos para 

um perfume doce ou misture com o óleo de Bergamota 
para uma fragrância floral.

• Adicione o óleo de Ylang Ylang ao Óleo de Coco 
Fracionado dōTERRA para um amaciador de cabelo.

• Aplique o óleo de Ylang Ylang para um efeito calmante e 
estimulante.

• Adicione duas gotas a um banho quente com sal de 
Epsom para promover relaxamento.

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.

Ylang Ylang
Cananga Odorata  15 ml


