


 A surgiu a partir da busca por um  OLEOTERAPIA BRASIL 
produto que ajudasse a recuperar uma fibra capilar cansada de 
passar por processos químicos e mecânicos para alisamento 
dos fios, também para auxiliar o difícil processo de transição 
entre a raiz naturalmente cacheada e o comprimento dos 
cabelos definitivamente transformado por secadores, tinturas, 
selantes, escovas definitivas e progressivas, entre tantos outros 
processos, resultando em cabelos saudáveis, com volume 
controlado e fibra forte. 
 Pesquisando compostos naturais que não agredissem 
ainda mais os cabelos já tão fragilizados, o objetivo inicial foi 
ampliado por um admirável mundo de compostos orgânicos 
que se abriu com inúmeras possibilidades que prometiam 
combater os maiores fantasmas capilares: queda, quebra, 
opacidade, perda de densidade, volume descontrolado, frizz, 
ressecamento e oleosidade excessiva. 
 Os óleos vegetais foram os compostos escolhidos graças 
a suas propriedades: são ricos em ácidos graxos, vitaminas, 
lipídios e sais minerais, por sua ação antibacteriana e 
antifúngica, por suas características umectantes, emolientes e 
hidratantes. 
 A escolha para a composição dos produtos foi técnica, 
tendo por base horas a fio de estudo e experimentos, para que 
chegássemos a uma formulação ideal. Separamos as maiores 
queixas em seis grupos distintos e relacionamos os óleos por 
seus benefícios terapêuticos, visando fechar uma equação de 
equilíbrio entre fragilidades e benefícios onde o resultado final 
é sempre a nutrição da fibra capilar. 



 VEGANOS: Não são produzidos com insumos de origem 
animal; não testados em animais.

 100% NATURAIS: Óleo de origem vegetal, extraído do 
caule, cascas, raiz, folhas, flores, frutos e/ou sementes; livres de 
derivados do petróleo (petrolatos, parabenos, sulfatos, óleo 
mineral e silicones); sem adição de conservantes, corantes ou 
essências sintéticas.

 EXTRAÍDOS A FRIO: Obtidos através do processo de 
prensagem a frio: maceração e percolação; óleos na forma mais 
natural e sem prejuízos à qualidade do produto obtido; 
propriedades preservadas; nutrientes e compostos do óleo não 
se degradam; não gera resíduos tóxicos.

 ANÁLISE TÉCNICA: Passam por testes analíticos físico-
químico e microbiológico antes da sua comercialização; 
qualidade assegurada de todo o processo.

 EMBALAGEM ÂMBAR: Utiliza embalagens escuras que 
são recipientes ideais para o seu armazenamento; protegem o 
óleo da oxidação e da perda de suas propriedades nutricionais 
e terapêuticas; evita a deterioração, alterações na sua textura, 
aroma e cor.

Motivos para usar óleos e manteigas 
vegetais da Oleoterapia Brasil



Outros usos: óleos e manteigas vegetais também podem ser 
utilizados como finalizador capilar e booster para adicionar 
nutrição a shampoos, cremes e máscaras capilares.



Óleos Integrais

Óleos vegetais puros, extraídos por prensagem a frio, livres de conservantes 
artificiais, fragrâncias sintéticas, parabenos, ftalatos, sulfatos, silicones, óleos 
minerais, parafinas e outros derivados de petróleo na sua composição. Não testados 
em animais.

Uso e aplicação - Cosmético: Pode ser aplicado diretamente nos cabelos e/ou pele 
ou ainda, misturado ao seu creme hidratante favorito. Ideal para massagens 
terapêuticas e estéticas

CABELO – Proporciona hidratação para cabelos secos e fracos, confere brilho e 
maciez aos fios, ajuda no seu fortalecimento e estimula o seu crescimento, sendo 
indicado para diminuir a queda. Penetra na estrutura do fio promovendo a nutrição 
e a restauração da sua fibra, deixando os fios finos mais fortes. Por ser um ótimo 
emoliente é especialmente recomendado para os fios ressecados e que sofreram 
processos químicos.

PELE – Atua no envelhecimento precoce da pele, promove vitalidade e estimula a 
produção de colágeno, ajudando na prevenção de rugas e estrias. Muito utilizado 
em protetores solar pois apresenta efeito de absorção dos raios UV. Indicado para o 
tratamento de dermatite, inflamações na pele, queimaduras, acne, psoríase e para 
acelerar a cicatrização. Usado no tratamento pós-cirúrgico previne marcas e 
formação de queloides. Tem efeito calmante na pele irritada, livrando-a de coceiras e 
manchas, sendo um ótimo substituto para hidratantes químicos que podem agravar 
ainda mais o problema, principalmente em peles mais sensíveis.

Abacate

CABELO – Proporciona hidratação para cabelos secos e fracos, confere brilho e 
maciez aos fios, ajuda no seu fortalecimento e estimula o seu crescimento, sendo 
indicado para diminuir a queda. Penetra na estrutura do fio promovendo a nutrição 
e a restauração da sua fibra, deixando os fios finos mais fortes. Por ser um ótimo 
emoliente é especialmente recomendado para os fios ressecados e que sofreram 
processos químicos.

PELE – Atua no envelhecimento precoce da pele, promove vitalidade e estimula a 
produção de colágeno, ajudando na prevenção de rugas e estrias. Muito utilizado 
em protetores solar pois apresenta efeito de absorção dos raios UV. Indicado para o 
tratamento de dermatite, inflamações na pele, queimaduras, acne, psoríase e para 
acelerar a cicatrização. Usado no tratamento pós-cirúrgico previne marcas e 
formação de queloides. Tem efeito calmante na pele irritada, livrando-a de coceiras e 
manchas, sendo um ótimo substituto para hidratantes químicos que podem agravar 
ainda mais o problema, principalmente em peles mais sensíveis.

Abacate



Óleos Integrais

CABELO – Potente fortalecedor capilar, desacelera o processo de queda e estimula o 
crescimento dos fios. Recupera cabelos secos e danificados, proporciona brilho e 
vitalidade intensos, melhora a textura dos fios e reduz as pontas duplas.

PELE – Hidrata e tonifica profundamente sendo eficaz no tratamento da acne e 
cravos, contribui para uma pele livre de manchas e rugas pois diminui a aparência 
da hiperpigmentação, de linhas finas e rugas.  Suas propriedades curativas tornam 
esse óleo muito eficiente na cicatrização de feridas e remoção de cicatrizes.

CORPO – Aumenta a resistência das células aos danos oxidativos, além de reduzir os 
processos inflamatórios no organismo. O grande poder anti-inflamatório da 
curcumina ajuda a tratar e prevenir a artrite, sendo indicado como óleo de 
massagem.

AbacateAçafrão

CABELO – Ajuda a melhorar o estado geral do couro cabeludo, sendo especialmente 
benéfico para tratar cabelos oleosos, apresentando funções anticaspa e servindo 
como tônico capilar. Indicado tanto para regenerar os fios como para tratar a queda, 
o seu uso regular resulta em cabelos mais fortes, promove o crescimento dos fios e 
um couro cabeludo mais saudável. Sua propriedade antisseborreica combate o 
excesso de sebo presente no couro cabeludo diminuindo a ação hormonal do DHT 
(hormônio responsável pela queda de cabelo), sendo eficiente no combate à calvície.

PELE - Limpa e relaxa a derme, proporciona frescor, elasticidade, brilho e proteção 
celular. Permite que as células se hidratem melhorando seu aspecto em minutos. 
Pode ser usado em feridas superficiais e cortes domésticos, impedindo que as 
bactérias ou a sujeira entrem na lesão e causem uma infecção. Cicatrizante, atua na 
regeneração da pele, fecha lesões muito mais rapidamente, deixa a região sem 
marcas. Indicado para tratamento de peles oleosas ou acneica.

CORPO – Indicado como relaxante muscular, é muito utilizado na realização de 
massagens nos atletas em zonas de sobrecarga de músculos ou em lesões. Ajuda a 
melhorar o estado geral sendo uma boa alternativa para reduzir as inflamações 
produzidas pela artrite, reumatismo ou hemorroidas.

AbacateAlecrim



Óleos Integrais

CABELO – Indicado para estimular o crescimento dos fios por ajudar a promover a 
circulação sanguínea no couro cabeludo, promove o crescimento de fios mais fortes 
e saudáveis. É um poderoso antisséptico e útil na desinfestação de fungos no couro 
cabeludo. Ideal para evitar a caspa. 

PELE - Possui propriedades antissépticas que ajudam a desinfetar, aliviar e cicatrizar 
feridas, queimaduras, picadas e hematomas. Melhora alguns problemas cutâneos 
como psoríase ou eczemas, reduzindo inflamações e aliviando a coceira.

CORPO - Combate dores musculares e diversos tipos de inflamação. Possui alto 
poder calmante, por isso é muito usado em banhos relaxantes e terapêuticos. 
Ameniza o nervosismo, ansiedade, insônia e estresse.

AbacateAlfazema

CABELO – Fortalece cabelos fracos e quebradiços, evitando sua quebra, sendo um 
grande aliado nos tratamentos para acelerar o crescimento dos cabelos. Destaca-se 
pela sua capacidade de nutrir, aumentando a resistência celular e melhorando a 
circulação de nutrientes no couro cabeludo, evitando a queda do cabelo e ajudando 
na sua regeneração. Ajuda a remover as células mortas do couro cabeludo e a 
equilibrar os níveis de oleosidade, o que potencializa sua ação anticaspa. 
Amaciante, emoliente e hidratante, é indicado para todos os tipos de cabelo e em 
especial para aqueles que são submetidos à ação de tratamentos químicos.

PELE - Estimula a produção de colágeno e a regeneração celular, rejuvenescendo e 
dando mais firmeza e elasticidade à pele. Combate o aparecimento de rugas 
precoces, melhorando a aparência da pele. Age no metabolismo celular, produzindo 
por oxidação a redução do excesso de tecido adiposo, melhorando o aspecto da pele, 
auxiliando, sobretudo, no combate à celulite, eliminando os indesejáveis furinhos da 
celulite. Inibe o surgimento de varizes e combate vasos sanguíneos dilatados e 
inflamados que ocorrem geralmente nas panturrilhas e coxas, diminuindo a 
gravidade das veias varicosas, bem como reduz alguns dos vasos que podem causar 
o desconforto e a coceira que pode provocar feridas e inflamações. Reduz edemas 
pós-procedimentos estéticos e auxilia na manutenção da integridade da pele e na 
cicatrização mais rápida, estimulando o crescimento eficaz da célula, minimizando 
as lesões e criando uma pele saudável e diminuindo a sua aparência.

AbacateAlgas Marinhas



Óleos Integrais

CABELO – Fortalece o couro cabeludo garantindo o crescimento constante e 
saudável do cabelo, sendo indicado para prevenir e tratar a queda dos fios. Combate 
o ressecamento e devolve o aspecto saudável e brilhoso das fibras capilares. Tem 
potente ação antifrizz e mantém as cutículas seladas. Promove limpeza profunda, 
removendo os resíduos dos produtos acumulados no couro cabeludo.

PELE - Ajuda a manter a beleza natural da pele, sua cor e hidratação. Melhora a 
aparência, trata a pele seca e previne o envelhecimento prematuro. Previne as 
manchas escuras e minimiza a ação dos radicais livres. Ajuda a acelerar processos 
de cicatrização podendo ser aplicado regularmente em feridas, cortes e arranhões. 
Ajuda a combater ressecamento e descamação cutânea.

AbacateAlgodão

CORPO - Ajuda a fortalecer os músculos e a superar o dores e fadiga, além de possuir 
ação tranquilizante que atua aliviando o estresse. Colabora com a manutenção dos 
músculos e é indicado para o tratamento de artrite, osteoporose, reumatismo, dentre 
outros problemas.

OUTRAS APLICAÇÕES - Ajuda a reduzir a fragilidade das unhas, evitar a secura e a 
laminação da placa, tornando-as mais fortes e resistentes e contribuindo para o seu 
crescimento.

CABELO – Melhora a saúde capilar em geral, nutre e melhora a textura dos fios. Ajuda a 
curar infecções e fungos que se propagam pelo couro cabeludo. Reduz coceiras, ardor e 
outros danos capilares provocados por microrganismos. Combate a queda de cabelo e 
estimula o crescimento natural do cabelo. Remove substâncias tóxicas que se formam 
no couro cabeludo, atua na remoção dos flocos de caspa, erradica a descamação e 
mantém os fios hidratados.

PELE – Ajuda a tratar problemas de pele, elimina fungos e bactérias que causam 
infecções, tratando problemas como micose e pé de atleta; também pode ser aplicado 
para o tratamento de verrugas e calos. Oferece alívio para psoríase porque proporciona 
um efeito calmante para a pele. Desentope os poros reduzindo a acne e manchas, 
eliminando sinais de envelhecimento da pele, contribuindo para uma cútis firme e 
jovem. Ajuda a produção de colágeno, tratando rugas e linhas finas.

UNHAS - Protege e previne infecções das unhas, sendo especialmente eficiente contra 
infecções enfraquecem as cutículas deixando-as quebradiças, sem brilho e com 
manchas amareladas.

Alho



Óleos Integrais

CABELO – Elimina as impurezas e os resíduos dos fios, combate a caspa sendo um 
aliado perfeito para tratar a seborreia. Funciona como um hidratante natural, nutre 
as fibras capilares e revigora completamente o cabelo. Especialmente benéfico para 
cabelos danificados, secos e sem força, é ideal para fortalecer e evitar a queda dos 
fios, aumentando a flexibilidade do cabelo, evitando que se quebre com facilidade e 
fazendo com que os fios fiquem mais saudáveis.

PELE - Reduz as impurezas da pele agindo na limpeza, eliminando manchas 
indesejadas e sendo um excelente aliado no tratamento de acne e na redução de 
rugas, além de deixar a pele com um aspecto mais macio devido ao seu poder de 
hidratação. Ajuda a promover a cicatrização de forma natural e segura, se 
apresentando como uma ótima opção para tratar as queimaduras e afecções da 
pele, promovendo a renovação do tecido epitelial de forma natural.

OUTRAS APLICAÇÕES: Trata secura, vermelhidão, rachaduras, descamação e 
lábios doloridos, causados por problemas diversos como deficiência de vitamina, 
reação alérgica, desidratação, tabagismo, exposição ao sol e intempérie. Deixa os 
cílios mais grossos, volumosos, mais escuros e diminui sua queda. Ajuda a recuperar 
unhas fracas e quebradiças, estimulando o seu crescimento saudável.

AbacateAloe Vera (Babosa)

CABELO – Ajuda na recuperação de fios danificados, das pontas ressecadas e atua 
na redução de volume. Nutre, suaviza e dá brilho aos cabelos. Auxilia no combate a 
caspa e trata a descamação do couro cabeludo. Ajuda na definição de cabelos 
crespos e cacheados, mantém a umidade natural do cabelo, impede o 
ressecamento e a perda de nutrientes. Hidrata e deixa as camadas capilares 
protegidas de agressores, sendo indicado para repor nutrientes de fios que fazem o 
uso de procedimentos químicos (alisamento/descoloração) ou térmicos 
(secador/chapinha).

AbacateAmêndoas Doce



Óleos Integrais

PELE – Mantém a hidratação nas áreas mais ressecadas e combate peles 
descamadas, livrando a pele de rachaduras. Ajuda a recuperar o equilíbrio da 
oleosidade e deixa a pele com um aspecto macio e suave. Consegue evitar e prevenir 
estrias que surgem depois do rompimento das células ressecadas, sendo muito 
usado no combate a estrias em mulheres grávidas - mas não interfere na cor, apenas 
no tamanho e na espessura da estria -. Ajuda a fortalecer a resistência das camadas 
da pele, combatendo a flacidez. Combate marcas de envelhecimento, ajusta e fecha 
os poros abertos, desacelerando o aparecimento de rugas, sendo um anti-idade 
natural. Acalma e ajuda a reduzir a manifestação e a presença de irritações 
dermáticas, comichão, inchaços, vermelhidão e erupções cutâneas.

CORPO - Proporciona sensação de suavidade, pode ser aplicado para massagens 
em bebês para aliviar cólicas.

OUTRAS APLICAÇÕES - Pode ser usado para hidratar a barba ou para deixar macia 
e sem a sensação de ardência no pós-barba. Hidrata e ajuda no crescimento 
saudável dos cílios. Ajuda no fortalecimento e crescimento das unhas, evita que se 
quebrem facilmente, além de hidratar e fortalecer as cutículas.

CABELO – Trata a descamação do couro cabeludo que caracteriza a caspa. Hidrata, 
aumenta o brilho e o volume dos fios e ajuda a reduzir a formação de pontas duplas.

PELE – Atua na regeneração e na nutrição da pele, protege o tecido contra os efeitos 
causados pelo excesso de radicais livres no corpo: rugas, marcas de expressão, 
manchas e outros sinais de envelhecimento precoce, ajudando a rejuvenescer a pele, 
mantendo um aspecto saudável mesmo com o ressecamento e a perda de colágeno 
causados pela idade. Ajuda no tratamento da acne, facilita a remoção de cravos, 
melhora o aspecto das estrias e diminui a vermelhidão da pele.

CORPO - Ajuda a controlar as dores causadas pelas doenças reumáticas, como a 
artrite, artrose e a gota graças às suas propriedades, atuando diretamente sobre a 
inflamação, dilatando as veias sanguíneas e consequentemente melhorando o fluxo 
de sangue para o local.

AbacateAmendoim



Óleos Integrais

CABELO – Altamente nutritivo, garante a hidratação brilho e maciez, recuperando 
fios secos e danificados, combatendo o frizz e ajudando na definição dos fios 
naturalmente cacheados. Fortalece os folículos capilares estimulando o crescimento 
de novos fios, garantindo fios mais encorpados e resistentes à quebra e sendo 
eficiente no combate à queda. Mantém o couro cabeludo saudável, livre de coceira 
ou caspa. Seu uso contínuo favorece o escurecimento dos fios, previne o 
embranquecimento prematuro e impedindo o surgimento de fios brancos.

PELE – Hidrata, descongestiona e ilumina a pele, atuando no seu clareamento. Seu 
alto poder antioxidante combate o envelhecimento, previne e trata rugas e contribui 
para um aspecto radiante e rejuvenescido da cútis.

AbacateAmla

CABELO – Proporciona hidratação e nutrição aos cabelos, sendo mais indicado para 
cabelos cacheados, crespos e muito volumosos. Proporciona brilho, maciez e 
controla o frizz. Ajuda a recuperar pontas quebradiças e espigadas. Amplamente 
conhecido por seu potencial contra parasitas e insetos, sendo ótimo para tratamento 
de piolhos.

PELE – Pode ser usado como repelente, ajuda no tratamento de coceiras e picadas 
causadas por insetos. Trata afecções de pele como feridas, vermelhidão e 
hematomas. Auxilia na regeneração do tecido inflamado, amacia a pele, suaviza 
manchas e cicatrizes.

CORPO - Relaxa os músculos e alivia dores musculares e inflamações, tendo efeito 
positivo sobre contusões, inchaços e até sobre o reumatismo. Estudos recentes têm 
mostrado que a andiroba possui a capacidade de impedir o acúmulo de gordura, 
ajudando a combater celulite.

AbacateAndiroba



Óleos Integrais

CABELO – Reveste os fios com uma espécie de filme protetor, evitando que percam 
água para o ambiente. Hidrata, fortalece e revitaliza o couro cabeludo e os cabelos, 
que ficam mais brilhantes, sedosos e maleáveis, tendo efeito antifrizz. Protege, 
revitaliza e retarda o envelhecimento capilar, tem potencial de nutrir e fortalecer 
tanto as madeixas quanto o couro cabeludo. Melhora a elasticidade dos fios, dá um 
brilho luminoso e ajuda a renovar os cabelos contra danos causados pelo calor, 
vento, oxidação ou excesso de escova e química, sendo especialmente benéfico para 
cabelos secos, ressecados e quebradiços, reduzindo as pontas duplas e protegendo 
de danos térmicos. Tem efeito reparador da fibra, ajudando a manter a cor por mais 
tempo nos cabelos coloridos, sendo capaz também de proteger os fios contra os 
danos causados por tinturas e realçar o brilho e a maciez. 

PELE - Auxilia na hidratação da pele melhorando sua saúde e aparência, atua 
contra o ressecamento e auxilia na prevenção do envelhecimento da pele, células e 
oxigenação celular atuando no tratamento para acne e estrias. Possui ação anti-
inflamatória e cicatrizante, podendo inclusive ser usado no tratamento de fissuras 
mamárias, durante a amamentação e no tratamento de queimaduras. 

OUTRAS APLICAÇÕES – Protege unhas de agressões externas, sua ação 
regeneradora ajuda a deixar as cutículas saudáveis e as unhas mais fortes e bonitas, 
deixando-as mais resistentes e acabando com manchas e a quebra.

AbacateArgan

CABELO – Fortalece e estimula o crescimento do cabelo, podendo ser um importante 
aliado no combate à calvície e a queda dos fios. Regula a produção sebácea do couro 
cabeludo sendo indicado para o combate à caspa.

PELE – Contribui para cicatrização de tecidos podendo ser utilizado para auxiliar no 
tratamento de feridas da pele, escoriações, arranhões, furúnculos, machucados ou 
cortes. Ajuda a reduzir o inchaço, podendo ser usado nos casos de contusões, 
traumatismos ou pancadas que formam hematoma ou equimose (mancha roxa) e 
dor no local da lesão. Trata a distensão muscular causada por atividades físicas ou 
no caso de torcicolo. Auxilia no tratamento da dor e do inchaço pós-operatório, no 
tratamento de varizes e hemorroidas. Eficiente contra picadas e ferroadas de insetos.

AbacateArnica



Óleos Integrais

CABELO – Ajuda a controlar a oleosidade do couro cabeludo e combater caspas. Sua 
ação reconstrutora e nutritiva auxilia na prevenção e controle de pontas duplas e 
ressecadas, dando brilho e sedosidade aos fios. Fortalece a raiz do cabelo e auxilia no 
crescimento saudável.

PELE – Renova as células, melhora a elasticidade, aumenta a regeneração natural 
da pele e minimiza linhas de expressão e rugas. Previne o envelhecimento precoce 
da pele e danos provocados pelo sol. Ajuda no tratamento de dermatite atópica e 
psoríase. Promove hidratação e melhora a oleosidade da pele, formando uma 
camada protetora e evitando inflamações.  

AbacateArroz

CABELO – Higieniza profundamente o couro cabeludo. Ajuda no tratamento de 
infestação de parasitas, como lêndeas e piolhos, e acalma a coceira no couro 
cabeludo. Revitaliza os cabelos fracos e quebradiços, realçando brilho e maciez. 
Fortalece os vasos capilares, aumenta a circulação de sangue, sendo indicado para o 
crescimento capilar.

PELE - Auxilia na cicatrização rápida de infecções na derme. Demostra-se um 
poderoso clareador da pele.

CORPO - Usado em massagens alivia dores reumáticas. Com a presença da rutina e 
seu efeito de fortalecimento dos vasos sanguíneos, é eficaz para impedir o 
rompimento dessas estruturas tendo efeito positivo no tratamento contra as varizes. 
Ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse, também contribui para reduzir dores e no 
alívio das dores de cabeça. 

AbacateArruda

CABELO – Possui propriedades emoliente, nutritiva, hidratante, sobreengordurante e 
repositora da barreira lipídica, sendo benéfico na limpeza do couro cabeludo. 
Previne o ressecamento e a desidratação dos cabelos, conferindo maciez e 
elasticidade dos fios e ajudando no crescimento saudável das madeixas. Apresenta 
capacidade filtrar os raios solares e ajudando a impedir que a cor do cabelo seja 
oxidada, evitando a perda da cor rapidamente nos tingidos. 

AbacateAvelã



Óleos Integrais

PELE - Eficaz no tratamento da pele seca e desidratada, também é um bom 
hidratante para peles oleosas, pois ajuda a fechar os poros e reduzir a produção de 
sebo, podendo ser usado em peles acneicas e para o tratamento da rosácea. Atua no 
aumento da elasticidade e a maciez da pele, suavizando rugas e impede o 
surgimento de novas, evitando o aparecimento de estrias, especialmente indicado 
durante o período gestacional. Ajuda a filtrar os raios solares, evitando o seu 
envelhecimento precoce e as temidas queimaduras. Age tonificando e firmando a 
pele, complementando a limpeza ao remover as impurezas mais difíceis, mantendo 
o equilíbrio natural, impedindo o desenvolvimento de bactérias, diminuindo a 
incidência de cravos e espinhas, além de favorecer o tratamento de dermatite 
seborreica, auxiliando também o combate a eczemas. Revigora e recupera a 
vitalidade da pele, melhora a hidratação e o tônus, ativa a irrigação da derme 
superficial e ajuda no tratamento de olheiras. Indicado para peles delicadas e 
sensíveis é perfeito para amaciar e acalmar a pele, inclusive é indicado para lidar 
com a irritação da pele seca, sensível ou danificada.

CORPO - Muito útil para massagens corporais relaxantes, com aroma agradável e 
textura fina é facilmente absorvido pelo organismo, estimula a circulação 
sanguínea e ajuda a tonificar e reafirmar a pele.

CABELO – Hidrata e oferece condicionamento profundo para cabelos secos e opacos, 
restaurando o nível normal de PH do couro cabeludo. Ajuda a fortalecer fios fracos, 
sendo indicado para alisar os cabelos de forma natural e eficaz. Reduz a oleosidade 
do couro cabeludo combatendo a caspa e também mantém controle sobre a sua 
secura. 

PELE - Hidrata as camadas mais profundas da pele, ajuda a recuperar o 
ressecamento e a reparar rachaduras. Nutre profundamente a pele seca e restaura o 
nível de pH normal da pele. Combate o envelhecimento, reduz a aparência de linhas 
e rugas na face pois desencadeia a formação de fibras de colágeno na pele, garante 
uma pele mais jovem, radiante e flexível.

OUTRAS APLICAÇÕES - Pode ser utilizado com frequência para diluir esmaltes, 
fazendo com que o produto fique com uma textura melhor, facilitando a aplicação e 
recuperando esmaltes endurecidos.

AbacateBanana



Óleos Integrais

CABELO – Eficiente na eliminação de caspas e seborreia e indicado até na prevenção 
da calvície.

PELE - Indicado para tratamento de problemas de pele como psoríase e eczema, 
aliviando a sensação de aspereza, além disso é um ótimo tônico que mantém a pele 
firme e jovem.

CORPO - Age como relaxante aliviando as dores musculares, também estimula a 
circulação e auxilia na redução da celulite.

AbacateBétula

CABELO – Age como fortalecedor capilar, prolonga a duração da cor em cabelos 
tingidos devido à sua forte coloração. Emoliente, auxilia na hidratação dos fios, 
restaurando cabelos secos, quebradiços e danificados, eliminando pontas duplas, 
controlando o frizz e promovendo o brilho dos fios.

PELE – Previne o envelhecimento precoce, hidrata, melhora a elasticidade e brilho, 
estimulando a produção de colágeno e elastina. Favorece a regeneração celular, 
ajudando na cicatrização de espinhas, reduzindo a aparência de linhas finas e 
rugas. Previne e alivia queimaduras solares, alivia a vermelhidão causada pelos 
raios solares e aumenta a elasticidade e diminui o ressecamento da pele exposta à 
radiação solar. Pode ser aplicado diretamente em queimaduras, por promover alívio 
imediato na região e por auxiliar na cicatrização.

AbacateBuriti

CABELO – Estimula o crescimento de folículos pilosos, sendo um agente promissor no 
tratamento da queda dos cabelos, prevenindo ainda a calvície. Proporciona brilho e 
resistência aos fios, além de hidratar e limpar demais substâncias nocivas à saúde 
capilar. Possui efeito hidratante, emoliente, condicionante revitalizando cabelos 
secos, danificados e quebradiços.

AbacateCafé Verde



Óleos Integrais

PELE - Auxilia no combate a rugas e linhas de expressão, “pés de galinha”, sulcos ao 
redor da boca (bigode chinês) e manchas na pele. Tem efeito regenerativo e 
hidratante, sendo especialmente eficiente no tratamento de peles secas, ressecadas 
e com rachaduras, inclusive a pele delicada dos lábios. Indicado para peles maduras 
e senis, tonifica e suaviza a sua textura, atenuando os danos causados pelos radicais 
livres. Acalma a pele, sendo indicado para o tratamento de dermatites, eczemas e 
psoríase. Ajuda a reduzir as reações inflamatórias, a vermelhidão e o desconforto da 
pele sensível, reativa e/ou fragilizada por procedimentos dermatológicos (peeling, 
laser) ou cirúrgicos (pré e pós-operatório). Estimula a desintoxicação e auxilia a 
limpeza da pele, sendo eficiente no combate acne. Promove uma limpeza eficaz e a 
neutralização de fortes odores. Combate o fotoenvelhecimento causado pela 
exposição excessiva aos raios ultravioleta.

CORPO - Age na aceleração de processos como queima de celulite e gordura 
localizada, contribui para a firmeza e tonicidade da pele.

CABELO – Atua progressivamente nos pigmentos capilares, atribuindo um tom mais 
claro aos cabelos, podendo ser usado para realçar o tom dourado dos cabelos loiros 
ou para clareá-los quando são de outras cores. Cria camadas que selam os fios, 
mantendo-os hidratados, devolvendo o brilho e protegendo o couro cabeludo de 
inflamações, sendo eficaz no controle da caspa. Reforça a estrutura do cabelo 
tornando os fios mais resistentes.

PELE - Indicado em casos de queimaduras, bolhas, inflamações, úlceras, furúnculos 
e feridas, podendo auxiliar no tratamento de peles hipersensíveis, acne, pé-de-atleta, 
herpes, dermatite e alergias, além de melhorar a elasticidade. Ajuda no 
clareamento, trata o envelhecimento e suaviza rugas. Ajuda combater os vasos 
sanguíneos visíveis na face. Tem poder cicatrizante, hidrata e protege peles secas, 
alivia irritação e inflamação.

CORPO - Indicado para o alívio de doenças das articulações (reumatismo, artrite), 
dor muscular, neuralgia, dor de cabeça, enxaquecas, dores de dente e dores 
provenientes de reumatismo. Possui um efeito emocional relaxante, eliminando 
tensão, raiva e medo, e trazendo sensação de bem-estar e conforto, podendo ser um 
excelente calmante ao ser utilizado para massagens, ajudando no trato da insônia, 
irritação, estado agressivo, stress.

AbacateCamomila



Óleos Integrais

CABELO – Fortalece a raiz e melhora a textura dos fios atuando no combate à queda 
e estimulando o crescimento capilar. Sela os fios contribuindo para o seu 
alinhamento, controle de volume, brilho e maciez, dando um efeito liso. Promove a 
limpeza do couro cabeludo sendo indicado no tratamento de caspas e coceiras e 
para infestações por piolhos

PELE – Ameniza a acnes e furúnculos, reduz a vermelhidão e irritação, trata 
pequenas queimaduras. Possui efeito calmante, reduzindo a coceira, vermelhidão, 
irritação e dor local, aliviando o desconforto por lesões e picadas de insetos. Suaviza 
cicatrizes, auxiliando na recuperação e na uniformização da pele. Auxilia na 
recuperação de calcanhares secos e rachados.

 CORPO - Auxilia em contusões, incômodos musculares e dores causadas por artrite 
e reduz inchaços. Ajuda na neutralização de câimbras e cólicas e quando aplicado 
sobre o peito alivia a congestão nasal e a tosse.

OUTRAS APLICAÇÕES - Eficaz no combate de fungos nas unhas.

AbacateCânfora

CABELO – Condicionador para cabelos secos e quebradiços, nutre e ajuda a prevenir 
o ressecamento dos fios. Estimula a circulação de nutrientes para as raízes e hidrata 
os cabelos. Atua contra a queda de cabelos, fortalece os fios estimulando seu 
crescimento. Ajuda a reduzir os efeitos da coloração no cabelo e a melhorar a cor. 
Retém a umidade e proporciona cabelos saudáveis e brilhantes sempre.

PELE - Melhora a aparência e hidratação da pele, não é comedogênico (não obstrui 
os poros), promove uma pele mais saudável, combatendo a formação de rugas, 
alisando e hidratando a pele, especialmente as sensíveis e ressecadas, atenuando 
linhas de expressão e outros sinais da idade, ajudando a manter a pele renovada e 
com aparência mais jovem, um brilho saudável, promovendo a sua elasticidade. 
Auxilia no combate à acne, a danos e inflamações, sendo indicado no tratamento de 
eczema e psoríase. Evita a aspereza, remove a sujeira e a oleosidade não deixando a 
pele com aparência oleosa.

AbacateCártamo



Óleos Integrais

CABELO – Repara danos e devolve o brilho natural. Indicado para cabelos 
quebradiços, secos, opacos e quimicamente tratados por nutrir e hidratar 
profundamente os fios. Condiciona cabelos desidratados e danificados. Pode 
intensificar a cor em cabelos escuros.

PELE - Acelera o processo de cicatrização, afasta o risco de infecções. Age na 
prevenção do envelhecimento cutâneo, no aparecimento de rugas e flacidez.

CORPO - Evita o aparecimento de estrias e auxilia no processo de renovação celular.

OUTRAS APLICAÇÕES – Estimula o fortalecimento e o crescimento dos cílios. 
Promove regeneração das cutículas, dando brilho e um belo aspecto às unhas, 
garante o seu fortalecimento e previne o enfraquecimento e a quebra.

AbacateCastanha-do-Pará

CABELO – Ajuda no fortalecimento e crescimento do cabelo sendo um forte aliado 
contra a queda. Atua na prevenção de pontas-duplas deixando os cabelos macios e 
brilhantes. Indicado para cabelos secos, hidrata os fios e o couro cabeludo 
restaurando cabelos danificados, sendo especialmente benéfico para os cabelos 
crespos.

PELE - Combate fissuras, dermatites, psoríase e eczemas; tem uma importante 
função rejuvenescedora, atuando como um anti-idade natural. Evita a dilatação dos 
poros, a formação de cravos e acumulação de gorduras. Trata peles secas e 
ressecadas, combate rugas e outros sinais de envelhecimento precoce, dando 
maciez, brilho e tonicidade à pele. Calmante tópico pode ser utilizado para 
cicatrização de pequenos ferimentos, peles rachadas, queimaduras e úlceras, sendo 
indicado para auxiliar na cicatrização sem deixar marcas. Estimula um belo 
bronzeamento na pele.

CORPO - Reduz edemas e inchaços, ajudando a drenagem linfática.

AbacateCenoura



Óleos Integrais

CABELO – Hidrata profundamente os fios sem aumentar a oleosidade do couro 
cabeludo, tem potente ação antifrizz, proporciona brilho, condicionamento e 
melhora a penteabilidade dos cabelos, ajudando também a reduzir o volume. Atua 
como relaxante natural das madeixas, deixa os cabelos mais macios e hidratados, 
ajuda a tratar o cabelo danificado e quebradiço, inclusive os quimicamente tratados, 
restaurando a elasticidade perdida, tornando o cabelo brilhante e ajudando na 
prevenção de pontas duplas. Evita que o couro cabeludo fique seco, promovendo 
maravilhas contra a caspa não-bacteriana, atua tratando a seborreia e eventuais 
irritações no couro cabeludo.

PELE - Auxilia de forma eficiente no tratamento de acnes. Contribui para o 
fortalecimento da imunidade e equilíbrio de quadros inflamatórios, podendo ser 
usado para tratar vermelhidão, acne ou rosácea, picadas de insetos, erupções na 
pele, eczema, queimadura e pele irritada. Previne rugas e linhas de expressão. 

CORPO - Promove a elasticidade natural da pele, combatendo o ressecamento e 
auxiliando também no tratamento contra a incidência de estrias.

OUTRAS APLICAÇÕES - Garante unhas saudáveis e fortes, ajudando na 
manutenção de cutículas macias e hidratadas.

AbacateCoco Babaçu

CABELO – Ajuda no tratamento de problemas no couro cabeludo, aliviando os 
sintomas de coceira e irritação. Equilibra a oleosidade, trata micoses, caspas e 
seborreia do couro cabeludo. Protege os cabelos tingidos e deixa os fios brilhantes e 
macios.

PELE – Serve para desinfetar e cicatrizar feridas, além de tratar problemas de pele 
como psoríase, dermatoses, eczemas ou urticária. Hidrata, suaviza e amacia a pele, 
favorecendo a rápida recuperação e cicatrização dos tecidos, além de regenerar o 
colágeno, melhorando a elasticidade da pele, suavizando as rugas e marcas de 
expressão e deixando-a com aspecto firme e jovem. Trata condições como pé-de-
atleta, picadas de insetos, erupções, dermatites, feridas, eczema, entre outros. 
Melhora o aspecto irregular da pele com estrias ou celulite.

AbacateCopaíba



Óleos Integrais

CORPO - Ativa a circulação sanguínea, reumatismo e inflamações, diminui as dores 
articulares e também relaxa a musculatura, podendo ser utilizado tanto no 
tratamento de condições como gota, fibromialgia e artrite quanto lesões esportivas, 
auxilia no tratamento da tendinite e outras inflamações causadas por esforço 
repetitivo. Levemente aquecido, o líquido pode ser aplicado sobre a coluna lombar 
para tratar a lombalgia associada à inflamação crônica.

CABELO – Ajuda no fortalecimento e crescimento capilar e na diminuição da queda 
de cabelo, deixando os fios mais fortes e saudáveis e brilhantes.

PELE - Auxilia no tratamento de espinhas, na eliminação das marcas de acne, de 
infecções de pele, proporciona o equilíbrio e evita o surgimento de rugas, sendo útil 
contra micoses. Também é um repelente eficiente contra mosquitos. 

CORPO – Pode ser usada como relaxante muscular

OUTRAS APLICAÇÕES - Fortalece unhas e combate micoses e lesões cutâneas.

AbacateCravo

CABELO – Nutre, fortalece, reduz a quebra e as pontas duplas, contribuindo para 
crescimento saudável do cabelo. Trata o couro cabeludo seco e irritado, melhora 
condições como caspa e reduz o risco de danos capilares causados pela poluição e 
raios nocivos.  De textura leve, renova a camada de queratina dos cabelos, 
promovendo a sua reparação; molda as escamas das cutículas e as mantém seladas 
de forma eficaz, gerando um efeito liso, cabelos sedosos e brilhantes, sendo ideal 
para a finalização dos fios. Altamente hidratante e emoliente, combate a 
porosidade e a perda de umidade, favorecendo fios crespos e cacheados, revertendo 
o ressecamento dos fios e ajudando na sua definição.

PELE – Recomendado para todos os tipos de pele, especialmente as ressecadas, 
desidratadas, maduras e sensíveis, contribui para sua maciez, proteção, hidratação, 
limpeza e tonificação. Devolve a vitalidade e beleza, doa maciez e elasticidade, 
retardando o envelhecimento precoce. Auxilia na redução de manchas, rugas, 
estrias e celulites. Indicado para aliviar coceiras, dermatites, psoríases e eczemas, 
neutralizando a irritação de processos de esfoliação, tendo um efeito calmante.

AbacateDamasco



Óleos Integrais

CABELO – Estimula o crescimento saudável dos fios, proporciona inúmeros 
benefícios à estrutura capilar: atua no tratamento à caspa e outros fungos, combate 
a queda, fortalece e proporciona volume aos cabelos, engrossando o fio e tornando-o 
menos propenso à quebra. Contribui para a saúde do couro cabeludo e favorece 
hidratação dos fios.

PELE – Protege contra o envelhecimento e marcas de expressão, melhora a 
aparência, revigora e remove toxinas. Melhora a elasticidade, tonifica e contribui 
para uma pele jovem e radiante, ajudando a uniformizar o tom de pele. Alivia o ardor, 
acalma, ajuda a manter suave e a minimizar a formação de erupções cutâneas e da 
acne. Combate manchas, especialmente as hipopigmentadas - que ocorrem 
quando a pele perde pigmentação causando manchas brancas ou mais claras que 
o tom da pele.

AbacateGengibre

CABELO – Altamente nutritivo, fortalece o cabelo da raiz até as pontas, estimulando 
a circulação de nutrientes, ajudando a recuperar a saúde, estimulando o 
crescimento de novos fios, e auxiliando na recuperação de cabelos danificados. 
Reduz pontas duplas e combate cabelos propensos à ruptura, amenizando a 
quebra, proporcionando também brilho e maciez às madeixas. Melhora a textura e 
condição física do couro cabeludo, controlando o seu ressecamento e descamação, 
amenizando condições como a coceira e a caspa. Evita danos causados   por raios 
ultra-violeta, formando uma camada protetora ao redor do cabelo, protegendo-o 
contra os raios nocivos e também dos efeitos da poluição. Ajuda a manter o couro 
cabeludo livre de fungos e bactérias. Ajuda a manter a coloração e retardando o 
aparecimento dos cabelos brancos.

PELE – Poderoso aliado na desintoxicação da pele, hidrata peles secas e muito útil 
para sua revitalização, podendo ser aplicado em tratamentos contra flacidez e 
celulite. Ajuda a aliviar a contração dos músculos faciais, combatendo rugas 
proeminentes da tensão que criam uma falsa aparência de envelhecimento. Pode 
destruir os patógenos comuns da pele, ajudando a prevenir erupções cutâneas, bem 
como eczemas e psoríase. 

CORPO – Pode ser utilizado em massagens para aliviar dores locais.

AbacateGergelim



Óleos Integrais

CABELO – Ajuda a melhorar a aparência dos cabelos secos, elimina o frizz e fecha as 
cutículas de cabelos danificados. Estimula o crescimento capilar e previne a queda.

PELE - Melhora significantemente a aparência da pele, reverte danos causados por 
queimaduras ou pelo sol, servindo como um ótimo protetor solar natural para o 
corpo. Evita erupções e acnes e melhora o aspecto visual da pele. Auxilia no 
tratamento de psoríase, eczema e dermatite. Evita as temidas rugas e a flacidez da 
pele; acelera a cicatrização de diversos tipos de feridas. Nutre as células atuando no 
combate o ressecamento, sendo também muito útil para peles ásperas, secas e 
rachadas.

CORPO - Utilizado como óleo de massagem ajuda a ativar a circulação sanguínea, 
nutre a pele e relaxa o corpo proporcionando uma sensação de bem-estar.

AbacateGérmen de Trigo

CABELO – Sela as cutículas proporcionando um efeito liso e um efeito extra de brilho, 
mantém os fios profundamente hidratados, beneficia cabelos quimicamente 
tratados e ajuda o couro cabeludo absorver melhor outros nutrientes essenciais 
sendo um complemento ideal para enriquecer cremes de tratamento. Estimula o 
crescimento saudável e ajuda no combate à queda de cabelo.

PELE - Mantém a pele brilhante e livre de sinais prematuros de envelhecimento 
como rugas e linhas de expressão. Ajuda a manter a pele tonificada, fresca e livre de 
rugas sendo eficaz na melhoria da textura da pele, devolvendo sua elasticidade. 
Mantém a pele livre de manchas e combate a acne sendo eficaz no clareamento da 
pele. Acelera a cicatrização e dá firmeza à pele. Diminui a vermelhidão e atua no 
tratamento de olheiras, vasinhos, irritação e espinhas.

OUTRAS APLICAÇÕES - Suaviza e hidrata as cutículas secas, nutre, protege e 
estimula o crescimento natural das unhas.

AbacateGoiaba



Óleos Integrais

CABELO – Excelente ativo para o couro cabeludo oleoso, ajuda no tratamento de caspa 
e seborreia, atua sobre a matriz dos fios de cabelos e estimula o crescimento capilar e 
previne a queda, tendo o seu valor terapêutico reconhecido no tratamento da calvície. 
Ajuda a fortalecer, estimular e reparar os fios, conferindo também brilho e volume.

PELE - Ajuda a eliminar impurezas, auxilia no controle da oleosidade sendo indicado 
para o combate a acne. Ajuda a fortalecer, suavizar e refrescar a pele, prevenindo sua 
flacidez, possuindo também um efeito levemente cicatrizante e calmante. Indicado 
para o tratamento de peles desidratadas, combate a perda de elasticidade, rugas, 
fissuras, descamações e inflamações.

AbacateJaborandi

CABELO – Considerado um dos melhores remédios naturais para o tratamento da 
caspa, regula as secreções glandulares, seu efeito regulador dissolve o excesso de 
gordura e facilita o crescimento saudável do cabelo. Ajuda a eliminar o sebo que se 
forma na superfície, liberando os folículos para a renovação dos fios, estimulando a 
germinação das células na epiderme, desobstruindo e oxigenando o couro cabeludo e, 
assim, fazendo com que o cabelo cresça. Amacia e nutre os cabelos quebradiços, 
ameniza o frizz e as pontas espigadas. Regenera as células capilares proporcionando 
cabelo hidratado, forte, brilhante e sedoso.

PELE - Por ser composto de ésteres de cera, é muito semelhante ao sebo produzido pela 
pele humana sendo facilmente absorvido e dificilmente provocará algum tipo de 
alergia. Pode ser utilizado por peles acneicas, proporcionando o equilíbrio necessário 
para que não haja um excesso ou pouca produção, ao tempo em que preserva a 
umidade contida na pele para evitar a irritação. Acelera a cicatrização na pele, evita o 
envelhecimento precoce, mantém a pele hidratada, conferindo resistência, 
prevenindo rugas e linhas de expressão, especialmente na pele seca e madura. 
Suaviza e dá tonicidade para a pele, favorece a regeneração celular, promove sua 
oxigenação a partir da regulação das glândulas sudoríparas, protegendo a pele de 
fatores externos como frio e calor. Indicado para eliminação de bactérias causadoras 
de inflamações na pele, ajudando ainda a combater reações alérgicas e irritações 
cutânea, pode ajudar a diminuir a intensidade de doenças na pele como psoríase, 
eczema e irritação, pois atua como anti-inflamatório e calmante. Acelera a 
regeneração cutânea em ferimentos, marcas de cicatriz e queimaduras e também em 
peles irritadas causadas por lâminas de barbear e, ainda, para aliviar inflamações 
causadas por picadas de insetos.

AbacateJojoba



Óleos Integrais

CABELO – Nutre os folículos pilosos tornando os fios fortes e saudáveis, ajudando a 
tratar a queda de cabelo e prevenir a calvície, contribuindo para o seu crescimento 
saudável, melhorando a aparência e o brilho das madeixas, combatendo o 
ressecamento e a desidratação. Melhora a penteabilidade e reduz a carga 
eletrostática dos fios. Ajuda no combate a problemas decorrentes da psoríase ou 
eczemas no couro cabeludo.

PELE – Regula as funções e estimula a cicatrização dos tecidos. Auxilia no controle de 
acne rosácea, na prevenção de dermatite, psoríase e ressecamento e descamação 
da pele, eczema, alergias e queimaduras solares e na neutralização dos radicais 
livres que causam envelhecimento precoce do organismo. Amacia e lubrifica a pele, 
ajudando a manter a hidratação e suavidade, reduzindo a aparência das rugas. 
Ajuda a desobstruir os poros, diminuindo o sebo da pele.

OUTRAS APLICAÇÕES - Ajuda a nutrir as unhas secas e quebradiças, impedindo 
quebra ou rachadura.

AbacateLinhaça

CABELO – Tem potencial hidratante e reconstrutor para os fios, nutre e tem ação 
antifrizz, além de regenerar os fios danificados, ajudando a proteger o couro 
cabeludo contra raios UV, vento, poluição, chapinha, secador e produtos químicos, 
evitando que os fios se quebrem e que pontas duplas surjam, sendo altamente 
recomendado para cabelos quimicamente tratados e danificados. Indicado para 
todos os tipos de cabelo, traz benefícios especialmente aos cacheados por melhorar 
a sua elasticidade, criando o efeito de condicionamento de longa duração, trazendo 
muito brilho, além do controle do volume e do frizz, dando um aspecto mais saudável 
aos cabelos.

PELE - Possui propriedades regenerativas e é responsável pela hidratação 
garantindo uma aparência saudável e rejuvenescida, em especial peles secas e 
frágeis, atuando diretamente nas regiões mais ressecadas e sensibilizadas 
promovendo sua reparação. Tem ação antienvelhecimento cutâneo que previne a 
formação de rugas e reduz inflamações, podendo ser aplicado em regiões acneicas. 
Auxilia no tratamento de coceiras na derme.

AbacateMacadâmia



Óleos Integrais

CABELO – Indicado para todos os tipos de fio, atua na recuperação de fios 
danificados logo na primeira aplicação, sendo indicado para a reparação e 
reconstrução de fios extremamente danificados, principalmente aqueles que 
passarem processos químicos. Retarda o envelhecimento da fibra, evita a 
concentração excessiva de oleosidade na raiz capilar. Cria uma camada de proteção 
contra fontes de calor, sendo um protetor térmico natural. Retarda a perda de 
pigmentação do fio, servindo como aliado no pós-coloração. Modela e reduz o 
volume e elimina o frizz de fios cacheados e crespos. Com seu poder de reparação 
lipídica evita o envelhecimento dos fios a longo prazo.

PELE - Diminui o ressecamento, protege contra os efeitos danosos dos raios UV, 
proporciona elasticidade, combate o envelhecimento e mantém a pele revitalizada.

AbacateMacaúba

CABELO – Ajuda no fortalecimento do couro cabeludo e atua no crescimento dos 
cabelos, combatendo ainda infecções e o crescimento de bactérias e fungos. 
Ameniza queda e falhas nos cabelos, contribuindo para fios fortes e mais espessos. É 
possível aplicá-lo em locais onde o cabelo não cresce, onde há ferimentos, como 
cicatrizes ou queimaduras no couro cabeludo. Benéfico para cabelos ressecados, 
pontas duplas e doenças no couro, como caspa e coceira. Proporciona também 
hidratação, deixando os cabelos sedosos e brilhantes.

PELE - Ajuda a suavizar a pele seca e irritada. Rapidamente absorvido, estimula a 
produção de colágeno, o que reduz rugas e estrias. Auxilia a hidratação, a 
elasticidade e a maciez da pele. Muito indicado para reduzir olheiras.

CORPO – Indicado para o relaxamento do corpo e para curar inflamações, como 
artrite, proporcionando uma sensação de bem-estar.

OUTRAS APLICAÇÕES - Pode ser aplicado nos cílios para deixá-los mais espessos e 
longos. Ajuda fortalecer os fios e corrigir falhas as sobrancelhas e barbas. Estimula o 
crescimento, combate unhas fracas que escamam com facilidade e hidrata as 
cutículas.

AbacateMamona (Rícino)



Óleos Integrais

CABELO – Revitaliza cabelos secos, danificados e sem vida, sendo muito 
recomendado para cabelos que sofre com exposições excessivas ao sol, à água do 
mar e ao cloro e precisam de cuidados redobrados e proteção extra. Protege a cor 
natural dos fios, protege os tingidos e descoloridos da oxidação e proporciona cor 
vibrante e brilho intenso. Ótimo aliado dos cabelos cacheados e crespos, deixa os fios 
mais definidos. Fortalece cabelos finos, quebradiços, sendo especialmente indicado 
para os fios mais frágeis.

PELE – Promove intensa hidratação, firmeza e suavidade, sendo indicado para todos 
os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Retarda o envelhecimento e a 
pigmentação, auxiliando o tratamento de manchas escuras, trata a acne e suaviza 
rugas, linhas de expressão e danos causados pela exposição ao sol. Age como 
restaurador, rejuvenescedor e revitalizador para a pele, o que melhora o viço e brilho. 

AbacateManga

CABELO – Pode ser utilizado tanto com o intuito de combater a caspa e contribuir 
para o tratamento de cabelos oleosos, podendo ser aplicado nos fios e no couro 
cabeludo, como no combate do ressecamento dos fios, conferindo maciez, 
suavidade e flexibilidade às madeixas, promovendo a hidratação na medida certa.

PELE - Atua como hidratante, emoliente, refrescante, contribuindo também para a 
cicatrização, sendo um forte aliado no combate a flacidez da pele. É indicado para 
todos os tipos de pele, desde a ressecada até a oleosa pois ao mesmo tempo em que 
regula as atividades das glândulas sebáceas, mantém o equilíbrio hidrolipídico 
(água e óleos) da pele, amaciando e hidratando profundamente.

CORPO - Contribui para a redução da ansiedade, melhora o sono, diminui o estresse 
e o cansaço em geral; é usando principalmente em massagens e com o intuito de 
trazer calma e serenidade.

AbacateMaracujá



Óleos Integrais

CABELO – Nutre e oferece ao couro cabeludo propriedades restauradoras que 
trazem o brilho e hidratação aos fios. Previne o ressecamento do couro cabeludo. 
Suas propriedades desintoxicantes proporcionam limpeza profunda eliminando 
resíduos que podem ocasionar a descamação do couro cabeludo. Efetivo no 
tratamento da dermatite seborreica, psoríase ou das caspas, ajuda a remover as 
escamas depositadas no couro cabeludo e alivia coceira. Auxilia no controle da 
oleosidade dos fios e é eficiente no tratamento e na prevenção da queda de cabelo. 
Indicado para auxiliar no combate contra parasitas e insetos, sendo indicado para 
tratamento de piolho.

PELE - Ajuda a reduzir as bactérias que se alojam sobre a pele, acalma as 
inflamações e vermelhidão ao redor da acne, auxilia na redução de inflamação na 
pele irritada, sendo indicado no pós-depilação. Estimula a cicatrização de 
ferimentos, alivia o ardor e melhora marcas de queimaduras ou manchas.

CORPO – Alivia dores musculares, por suas propriedades anti-inflamatórias é 
indicado para relaxar e aliviar dores pós-treino.

OUTRAS APLICAÇÕES - Com propriedades fungicidas pode ser bastante eficaz no 
tratamento contra a micose nas unhas.

AbacateMelaleuca

CABELO – Engrossa os fios e nutre os cabelos danificados. Estimula o couro cabeludo 
e contribui para o crescimento dos cabelos. Pode ajudar a remover a caspa e tratar a 
infestação por piolhos.

PELE - Limpa a pele congestionada, ajuda a controlar a secreção da oleosidade 
natural da pele evitando a incidência de acne. Atua na inflamação com efeito 
calmante, combate a irritação aliviando congestão, irritação, coceira e ainda atua 
na melhora eczema e psoríase. Hidrata a pele e alivia a dor de queimaduras solares. 
Pode ser aplicado para tratar rachaduras nos lábios ressecados.

CORPO - Relaxante muscular muito eficaz, especialmente indicado para acalmar 
dores provocadas por tensão nas costas, músculos, cabeça e fadiga muscular.

AbacateMenta Piperita



Óleos Integrais

CABELO – Hidrata, lubrifica, reveste e reduz as pontas secas e distribui um brilho 
radiante. Com grande poder de penetração regenera os fios de cabelo a partir do 
interior, tornando-o particularmente aconselhável para cabelos secos, ressecados 
ou danificados. Ajuda na proteção e cuidado dos fios enfraquecidos e desvitalizados 
pela ação do tempo proporcionando vitalidade e luminosidade. Ajuda a prevenir a 
perda de proteínas do cabelo, deixando o fio mais resistente, brilhoso e com menos 
queda, estimulando o crescimento, diminuindo as pontas duplas e o frizz. Atua no 
combate eficaz do ressecamento selando e criando uma barreira protetora contra os 
efeitos do sol, vento, sal ou cloro.

PELE – Promove a hidratação progressiva e duradoura, deixando-a mais macia, 
viçosa e renovada. Previne estrias e celulite e garante aspecto sedoso. Seu uso é 
indicado no tratamento de acne, celulite e foliculite. Nutre e melhora a firmeza e 
elasticidade cutânea, energiza, proporcionando firmeza e revitalização. 
Especialmente indicado para peles mais maduras.

AbacateMonoi

CABELO – Promove uma limpeza profunda nos cabelos e no couro cabeludo 
ajudando no combate a problemas capilares, como caspa e seborreia. Age contra a 
queda de cabelo, sendo muito usado para combate à calvície e como indutor do 
crescimento capilar. Conhecido como um alisante natural, seu uso proporciona 
disciplina aos cabelos, reduz volume e elimina o frizz sem deixar um liso estático, mas 
com muito movimento e brilho. Sela as cutículas do cabelo criando reflexão da luz 
conferindo um brilho incrível aos fios. Ajuda na manutenção da elasticidade, sendo 
indicado na prevenção de futuros danos, se aplicado após a química ele regenera o 
cabelo deixando- o saudável.

PELE – Fortalece e renova as células. Como tônico elimina as impurezas da pele, ativa 
a circulação, auxilia no controle do pH natural, suaviza e refresca. Sua ação 
adstringente minimiza os poros, auxilia no controle da oleosidade e previne a 
flacidez. Possui ação cicatrizante; poder hidratante, prevenindo a formação de acnes 
e manchas. Amacia e tornar a pele mais flexível, mantendo a elasticidade e uma 
pele jovem e sadia, ajudando a combater o envelhecimento.

AbacateMutamba



Óleos Integrais

CABELO – Possui uma composição semelhante à dos lipídeos encontrados nos 
cabelos, reestrutura os fios, garante força e resistência, reduzindo sua ruptura e 
auxiliando o bulbo na reconstrução da fibra capilar. Proporciona brilho intenso, 
protege os fios das agressões externas, como vento, poluição e raios solares e ainda 
dos desgastes térmicos e mecânicos, como secador e chapinha. Serve como antifrizz 
e reduz o volume dos cabelos arrepiados. Pode ser usado como protetor térmico.

PELE - Indicado para retirar as escamas mortas e preparar a pele para tratamentos 
cosméticos.

AbacateOjon

CABELO – Amplamente utilizado nos cabelos secos, eficiente no tratamento do 
couro cabeludo, especialmente eficaz contra as pontas duplas e a caspa, ajuda a 
deixar os fios mais brilhantes e macios. Pode ser usado para revitalizar os cabelos, 
proporciona maciez e vitalidade aos fios. Recupera a elasticidade, proporciona cores 
mais vibrantes aos cabelos tingidos e com uma maior durabilidade, proporcionando 
a todos os tipos de fio um rejuvenescimento da fibra capilar e evitando fissuras e por 
consequência quebra.

PELE - Ajuda a retardar o envelhecimento sendo capaz de regenerar e autoproteger 
a pele. Suas propriedades podem reduzir rugas e o seu envelhecimento precoce, 
podendo também ser usado como um hidratante corporal para peles secas, 
também indicado para tratar lábios rachados. Proporciona maciez, melhora sua 
textura e repara danos. Purifica e acalma a pele irritada, equilibra a oleosidade, 
melhora a elasticidade, aumenta sua vitalidade, tornando-a mais luminosa.

OUTRAS APLICAÇÕES – Ajuda a hidratar e fortalecer as unhas, sendo indicado para 
as que apresentam escamação, manchas ou quebradiças.

AbacateOliva



Óleos Integrais

CABELO – Eficaz para o tratamento de cabelos danificados, promove nutrição 
intensa, regenera a fibra capilar, deixando os fios sedosos, macios, hidratados e 
brilhantes e sem frizz. Ajuda no fortalecimento, combatendo cabelos fracos e 
quebradiços. Reduz os danos causados pelo sol e elimina o aspecto ressecado, sendo 
especialmente indicado para cabelos danificados por procedimentos químicos. 
Diminui irritações do couro cabeludo e proprociona o crescimento mais saudável dos 
cabelos.

PELE - Ajuda a reduzir naturalmente as inflamações da pele, melhora a cicatrização, 
adiciona um brilho saudável e previne os sinais de envelhecimento prematuro. 
Tradicionalmente usado para o tratamento de eczema e lesões cutâneas.

AbacatePequi

CABELO – Promove uma limpeza profunda dos fios e do couro cabeludo, retira todas 
as impurezas que deixam os cabelos sem vida, opacos e f ragilizados, 
proporcionando brilho e hidratação.

PELE – Regenera tecidos podendo ser usando como auxiliar no tratamento de 
queimaduras e ferimentos e escaras. Combate manchas, sendo indicado em 
tratamento de pele como acne, psoríases e dermatites, além de ser repelente eficaz. 

Pimenta Rosa

CABELO – Ajuda a regular a produção excessiva de sebo no couro cabeludo, 
combatendo a dermatite seborreica, e, consequentemente, prevenido a queda. 
Composto por alfa-hidroxiácidos, que têm a capacidade de penetrar na haste do 
cabelo e causar um impacto na estabilidade da queratina (proteína que forma a sua 
estrutura), contribui para a sua força. Ajuda a restaurar a vitalidade perdida dos 
cabelos e a promover uma aparência natural e saudável, além da sua proporcionar 
maciez e disciplinamento dos fios graças a sua ação emoliente.

Pitanga



Óleos Integrais

PELE – Possui ação anti-inflamatória, regenerativa e neutralizadora dos radicais 
livres, tornando o tecido epitelial mais consistente e com a elasticidade melhorada, 
sendo muito eficiente no controle de rugas e proliferação de acne. Possui 
propriedades repelentes. A pitangueira produz um óleo muito especial na suas 
folhas que, diferentemente de outros óleos produzidos na natureza, têm uma 
composição única de uma classe de substâncias químicas denominadas 
sesquiterpenos, que demonstraram cientificamente uma potente atividade anti-
irritante quando aplicadas sobre a pele, tendo efeito refrescante, sendo ótimo para 
limpar e descongestionar a pele do rosto sem causar qualquer irritação, além de 
contrabalancear os efeitos das reações da pele à exposição aos raios UV.

CABELO – Confere um brilho intenso e sedosidade aos fios. Previne e sela as pontas 
duplas, combate o ressecamento. Tem efeito desembaraçante, facilitando o 
penteado. Produz um excelente efeito alisante e condicionante. Forma uma camada 
hidrofóbica ao redor dos fios, protegendo os cabelos do ressecamento causado pelo 
sol, mantendo a umidade natural do e controlando o volume, promovendo também 
força da fibra capilar. Devolve a vida aos cabelos danificados por processos químicos. 
Considerado um silicone natural. 

PELE - Considerado o óleo mais rico em behênico já descoberto, é conhecido pela 
suavidade que traz para pele desde o seu primeiro uso, a textura da pele fica 
aveludada e macia graças às substâncias contidas no óleo, que agem como um 
filme de silicone, evitando a perda de água e colaborando para sua regeneração, 
amenizando rugas e linhas de expressão. Combate erisipela e acne, funciona 
também como antibacteriano, antiviral, antisséptico, anti-hemorrágico e inseticida. 
Melhora a aparência de estrias e evita até o surgimento de novas, sendo um 
maravilhoso aliado sua na prevenção, especialmente aquelas que costumam 
aparecer no período de gestação, adolescência, e nos tratamentos de 
emagrecimento devido ao efeito sanfona. Potente cicatrizante, é indicado nos 
tratamentos pós-cirúrgicos, de úlceras e escaras.

Pracaxi



Óleos Integrais

CABELO – Muito nutritivo, hidratante e com alto poder umectante, deixa os fios 
menos ressecados e com muito mais brilho e maciez. Sela a cutícula deixando os 
cabelos mais alinhados e protegidos de agressões externas, além de proporcionar 
brilho. Combate a porosidade, o aspecto opaco e o frizz. Ajuda a reduzir danos, 
fortalecer e restaurar a vitalidade dos fios, fazendo que o cabelo cresça mais forte. 
Indicado para todos os tipos de cabelos, é especialmente recomendado para 
cabelos cacheados e crespos. Recupera fios quimicamente danificados.

PELE - Mantém a pele sempre rejuvenescida e com muito viço. Previne a 
pigmentação excessiva da pele, mantendo-a livre de manchas. Protege, promove a 
cicatrização mais rápida, reduz o aparecimento de cicatrizes e acne e diminui a 
formação das rugas.

Quiabo

CABELO – Hidrata cabelos secos e danificados, trata o frizz e garante o alinhamento 
dos fios, promove volume e brilho às madeixas. 

PELE – Considerado um potente regenerador, ajuda na redução de cicatrizes e na 
renovação da pele, sendo eficiente no tratamento de manchas de acnes e nas 
provocadas pelo sol, auxiliando também para amenizar marca de cicatrizes e 
estrias. Atenua o envelhecimento cutâneo, diminui linhas de expressão e rugas 
superficiais. Possui um excelente poder de hidratação, atuando como uma barreira 
impermeável que evita a desidratação da pele, hidrata a pele ressecada, recupera a 
textura natural, proporcionando brilho e elasticidade.

OUTRAS APLICAÇÕES - Sua ação hidratante promove a fortificação das unhas e 
cutículas, ajudando no crescimento e impedindo a quebra. 

Rosa Mosqueta



Óleos Integrais

CABELO – Aumenta a resistência dos fios de cabelo, protege os fios contra eventos 
externos, agindo como protetor solar e contra o frizz, hidratando os fios, sendo 
indicado como leave-in em cabelos crespos e ondulados. Inibidor natural de DHT, 
hormônio que debilita os folículos pilosos, é indicado como coadjuvante no 
tratamento de calvície masculina, também indicado no tratamento da alopecia.

PELE - Contém antioxidantes que atuam contra radicais livres, prevenindo o 
envelhecimento precoce das células, a formação de rugas e manchas na pele. 
Promove hidratação, maciez e brilho audável. Auxilia na limpeza, desobstruindo os 
poros. Combate aspereza em diversas áreas do corpo como pés, mãos, cotovelos e 
calcanhares.

OUTRAS APLICAÇÕES - Combate unhas fracas e quebradiças.

Semente de Abóbora

CABELO – Deixa os fios mais fortes, combatendo a quebra e queda, sendo 
especialmente indicado para o seu crescimento. Sua ação emoliente evita a perda 
de água e mantém os cabelos macios e úmidos, sendo especialmente indicado para 
os cuidados com o couro cabeludo seco, tendendo à descamação. Combate o 
ressecamento e o frizz, facilitando também o penteado. Deixa os fios hidratados, 
saudáveis e brilhantes, protegendo as madeixas da ação danosa de raios 
ultravioleta.

PELE - Excelente antioxidante, combate o envelhecimento precoce, ajuda a hidratar, 
deixando a pele mais macia, saudável e bonita. Previne a formação de cicatrizes e 
minimiza o aspecto das rugas. Por conter carotenoides e ceras que proporcionam 
proteção extra, é atribuída a esse óleo a função de combate à acne. Ajuda ainda na 
prevenção de danos consequentes da luz ultravioleta (UVA). Estudos revelam que o 
óleo de girassol pode ser usado para cuidar da pele dos recém-nascidos prematuros, 
mais susceptível a infecções, sua ação emoliente é muito utilizada como hidratante 
para peles sensíveis de crianças e bebês.

Semente de Girassol



Óleos Integrais

CABELO – Hidrata pontas ressecadas, atua na prevenção de queda, atua no 
fortalecimento dos folículos pilosos, evitando que os fios se tornem quebradiços, 
estimula o crescimento capilar. Muito eficaz no tratamento contra dermatite 
seborreica (caspa), ajudando a remover os “flocos de pele” do couro cabeludo. 
Suaviza as cutículas do cabelo, tornando-os macios, selando os fios, deixando-os 
brilhantes, fortes e saudáveis.

PELE - Inodoro e de textura não gordurosa, ajuda a balancear o pH da pele, além de 
ser hipoalergênico, atua na regeneração e manutenção do tecido cutâneo, 
promovendo vitalidade. Auxilia na elasticidade dos tecidos, restaurando o colágeno 
e melhorando a circulação periférica, atuando na prevenção de estrias e celulites. 
Eficaz na prevenção de rugas e ótimo aliado para manter sua pele suave, 
diminuindo também as rugas já formadas. Recomendado para peles sensíveis ou 
irritadas, é indicado para peles com tendência à acne e oleosas. 

CORPO - Devido à boa absorção que esse óleo possui na pele tem ótima aplicação 
para massagem.

Semente de Uva

CABELO – Auxilia no combate a caspas e seborreia. Protege a cor de cabelos 
tingidos, sendo especialmente indicado para cabelos pretos, castanhos escuros e 
ruivos, estimula a produção de melanina (responsável pela cor natural dos cabelos) 
ajudando a retardar a proliferação dos cabelos brancos. Restaura, dá brilho, maciez 
e hidrata profundamente os fios. Possui um efeito de filtro solar muito benéfico, 
oferecendo proteção contra os raios UV e protegendo contra queimaduras solares no 
couro cabeludo.

PELE - Sua forte ação antioxidante ajuda a prevenir e combater o envelhecimento da 
pele e o surgimento de linhas de expressão, diminuir os sinais de rugas, imperfeições 
e manchas. Protege, ajuda a manter a elasticidade e promove a cicatrização em 
caso de queimadura ou lesão, podendo também ser utilizado no tratamento de 
feridas da pele, cortes ou psoríase. Por estimular a produção de melanina é ideal 
para preparar a pele para o bronzeamento, garantindo uma coloração dourada, 
rápida e duradoura, sendo indicado para ativar as defesas naturais durante a 
exposição solar, ajudando a limitar o risco de UVA, ultravioleta prejudicial para a 
pele. Indicado como repelentes natural de insetos 

Urucum



Mix de Óleos

A  nossa linha de produtos: Alisamento Orgânico, Cabelos Cacheados, Crescimento 
Capilar, Hidratação Profunda, Quimicamente Tratados e Proteção da Cor é composta por 
óleos vegetais especialmente manipulados para promover uma intensa nutrição nos cabelos 
lisos, ondulados ou crespos, da raiz às pontas e não interferem na oleosidade natural do couro 
cabeludo, podendo ser usados em qualquer tipo de cabelo, normais, secos e oleosos. 
O sucesso dos nossos produtos está na escolha de matérias-primas de qualidade, isentas de 
compostos químicos na sua composição, e na formulação cuidadosamente equilibrada dos 
óleos vegetais selecionados. 

O uso contínuo dos produtos  aliado ao processo de umectação capilar, Oleoterapia Brasil
promove a reposição de nutrientes perdidos em processos na manipulação da fibra capilar ou 
mesmo por desgastes naturais dos fios, proporcionando cabelos saudáveis que podem ser 
percebidos pela maciez da sua fibra, no seu brilho intenso, na sua força e elasticidade e pelo 
seu bom crescimento. 

 

 O mix de óleos vegetais 100% naturais para Alisamento Orgânico 
promove o alisamento gradativo de forma natural sem que haja modificação da 
estrutura capilar e sem prejudicar as madeixas. Com propriedades emulsificantes e 
emolientes e grande poder de penetração age de dentro para fora preenchendo a 
fibra capilar, deixando os fios mais pesados e, consequentemente, mais retos, 
promovendo ainda a hidratação, cabelos alinhados e disciplinados, reduzindo o 
volume, amenizando o f rizz, suavizando ondas e soltando os cachos 
gradativamente.
Garante uma nutrição reparadora e um efeito liso saudável. Compatível com 
qualquer tipo de química é indicado para quem quer dar um tempo em 
procedimentos químicos ou para aumentar o intervalo entre cada alisamento. Nos 
cabelos cacheados deixa os caracóis mais soltos sem alterar o formato dos fios, nos 
crespos diminui o volume e ajuda a amenizar o fator encolhimento.
Promove o relaxamento capilar, o disciplinamento dos fios, o controle do volume e do 
frizz, maciez da fibra e um brilho intenso, através de uma formulação especialmente 
desenvolvida com óleos vegetais 100% naturais, contando com a força de ácidos 
graxos, vitaminas e sais minerais para promover uma nutrição reparadora e um 
efeito liso saudável.

Alisamento Orgânico



O mix de óleos vegetais 100% naturais para Crescimento Capilar  é uma 
combinação que contém propriedades que ajudam no fortalecimento do couro 
cabeludo, estimulando o seu devido crescimento, amenizando também a queda e 
falhas nos cabelos.

Especialmente formulado para promover a nutrição adequada ao bulbo capilar, 
acelerando o crescimento natural do cabelo, além de tornar as madeixas saudáveis, 
resistentes e brilhantes. Seu poder de penetração melhora o fluxo de sangue e a 
circulação no couro cabeludo, fazendo o transporte de nutrientes para os cabelos de 
forma mais eficiente, contribuindo assim o desenvolvimento saudável dos fios. Por 
outro lado, seu valor terapêutico, rico em propriedades antifúngicas e antibacterianas, 
auxilia no tratamento da dermatite seborreica, combatendo, ainda, o excesso de 
oleosidade, a quebra e a queda dos cabelos.

Crescimento Capilar

Mix de Óleos

O mix de óleos vegetais 100% naturais para Hidratação Profunda  cuida da fibra do 
cabelo da raiz até a ponta. Indicado para cabelos secos, fracos e com pouca densidade, 
age nas áreas mais danificadas para restaurar o fio e selar as cutículas desde a primeira 
aplicação, promovendo intenso processo de restauração, nutrição e proteção dos fios.

Ricos em ácidos graxos, vitaminas e sais minerais, leves e de fácil absorção, os óleos 
vegetais tratam os fios da raiz até as pontas, atuam na superfície dos fios e nas camadas 
internas adicionando nutrientes e proporcionando brilho, maciez, maleabilidade, 
resistência e sedosidade aos fios. Possuem grande poder de restaurar as fibras do 
cabelo, afastando a opacidade e trazendo vida aos fios, além de possuir propriedades 
ultra-hidratantes, alto teor de nutrientes que fortalecem as madeixas, melhorando a 
elasticidade, a resistência e o brilho. Quando aplicados nos fios, os óleos retardam a 
evaporação e a perda de água por meio da formação de um filme em sua superfície.

Especialmente formulado com óleos vegetais 100% naturais selecionados por seus 
valores terapêuticos, o Mix Hidratação Profunda cuida da fibra capilar da raiz até as 
pontas, repondo a barreira lipídica danificada por processos químicos, mecânicos e 
térmicos, preservando o fio e selando as cutículas, evitando a perda de nutrientes, 
promovendo intenso processo de restauração, nutrição e proteção dos fios e 
proporcionando brilho intenso, maciez e vitalidade aos cabelos desde a primeira 
aplicação.

Hidratação Profunda



O mix de óleos vegetais 100% naturais para cabelos Quimicamente Tratatos  
recompõe o interior da fibra capilar ao proporcionar a reposição de nutrientes perdidos 
em decorrência de fatores externos, químicos e mecânicos, ao mesmo tempo que 
garante força, luminosidade e proteção aos fios.

Especialmente formulado para recompor a fibra capilar danificada, conta com ativos 
encontrados nos óleos vegetais que contém proteínas que devolvem a força e a 
resistência ao fio, mantendo também a hidratação por um tempo prolongado, repondo 
a queratina perdida no processo e proporcionando elasticidade e o brilho saudável às 
madeixas, além de conter ácidos compatíveis com a fibra capilar, vitaminas, sais 
minerais e outros nutrientes que regeneram o cimento intracelular, proporcionando 
um trabalho de recuperação intenso e profundo dos cabelos, revitalizando as madeixas 
e tornando-os naturalmente saudáveis.

Quimicamente Tratados

Mix de Óleos

O mix de óleos vegetais 100% naturais para Cabelos Cacheados  é perfeito como 
complemento para qualquer rotina de cuidados com os fios tipos 3 e 4. Rico em 
vitaminas, ácidos graxos e sais minerais e com propriedades emolientes, eles ajudam a 
definir os cachos, hidratam e nutrem os fios, protegem das agressões externas e 
combatem o frizz, beneficiando esse tipo de fio naturalmente seco e bastante delicado.

Especialmente formulado para repor a oleosidade naturalmente deficiente ao longo 
dos fios cacheados e crespos, o Mix Cabelos Cacheados conta com ativos 100% naturais 
que penetram profundamente na cutícula do cabelo, conferindo nutrição e força aos 
fios e realçando cachos e ondulações.

Cabelos Cacheados



O mix de óleos vegetais 100% naturais para Proteção da Cor  possui propriedades 
nutritivas e antioxidantes que retardam a perda da cor, além de repor nutrientes e 
proteger os fios do desgaste provocado pelo processo químico de colorações.

Conta com substâncias extremamente ricas em agentes antioxidantes e hidratantes 
que promovem uma melhora significativa em toda a extensão dos fios, tornando-os 
mais brilhantes, sedosos, resistentes e saudáveis. Retarda o embranquecimento natural 
dos cabelos e também prolonga a permanência da cor em cabelos tingidos ou 
descoloridos, combatendo a perda da cor, protegendo-os contra a ação dos raios UV, 
além de repor nutrientes e preservar os fios do desgaste provocado por processos 
químicos de pigmentação.

Proteção da Cor

Mix de Óleos



Manteigas

As manteigas vegetais podem ser utilizadas diretamente na pele ou cabelos, 
adicionada a loções, cremes hidratantes ou de tratamento, óleos para banho, 
creme para massagem, produtos para o sol (protetores solares e produtos pós-sol) e 
demais produtos cosméticos.

CABELO – Confere hidratação, reestruturação e emoliência dos fios secos, 
melhorando a penteabilidade, diminuindo o frizz e dando um aspecto saudável e 
brilhante aos fios. É recomendada para cabelos secos e ressecados.

PELE – Tem efeito hidroreparador, sendo excelente hidratante do corpo, rosto e lábios, 
principalmente para peles sensíveis. Com ação antioxidante, auxilia no combate ao 
envelhecimento e auxilia no tratamento e prevenção de rugas e estrias. Sua ação 
regeneradora proporciona pele mais firme e íntegra.  Estimula o aumento natural de 
colágeno na derme. Ajuda a reduzir eritemas e a descamação, sendo ótima para 
suavizar a pele irritada. 

Abacate

CABELO -  Indicada para recuperar cabelos secos e danificados, reidratar o tecido 
capilar e fechar as cutículas, dando brilho, combatendo o ressecamento e 
aumentando a flexibilidade do fio.

PELE- Com alta concentração de ativos emolientes possui grande poder de 
hidratação, prolonga a sensação de maciez, revitaliza as áreas mais ressecadas e 
alivia irritações na pele.

Aloe Vera (Babosa)

CABELO – Extremamente nutritiva, revitaliza os cabelos ressecados devolvendo o 
brilho e a elasticidade, sendo eficiente na proteção contra fontes de calor e da 
oxidação que causa perda da coloração dos fios.

Buriti



Manteigas

PELE – Nutre, protege e proporciona profunda hidratação, regenerando e 
revitalizando a pele, especialmente as secas. Aumenta a elasticidade e diminui o 
ressecamento, deixa um toque macio e aveludado e combate o envelhecimento da 
pele. Eficaz para a prevenção, alívio e tratamento de queimaduras solares, restaura a 
umidade da pele exposta ao sol; possui um leve fator de proteção contra os raios UV, 
não substituindo o creme protetor mas pode ser aplicado diretamente no corpo 
mesmo antes da exposição solar.

CABELO – Reestabelece a barreira lipídica, melhorando a retenção da água dentro 
dos fios, garantindo brilho, sedosidade, hidratação e protegendo a fibra de danos 
externos, sendo especialmente útil para cabelos muito ressecados, mais grossos, 
cacheados e/ou crespos, ajudando também a definir os cachos.

PELE – Forma uma barreira protetora que mantém a hidratação natural e a 
reposição lipídica da pele, sendo indicada para tratar e definir o ressecamento, 
eczema e a dermatite. Indicada como um bálsamo para os lábios contra baixas 
temperaturas e ressecamento causado pelo sol. Trata peles seca e rachaduras, 
sendo recomendada para peles sensíveis e auxilia no processo de produção de 
colágeno, tornando o tecido mais tonificado e com elasticidade.

Cacau

CABELO – Combate o ressecamento, promove suavidade e maciez aos cabelos, 
aumentando a sua umidade natural e elasticidade, evitando a desidratação e 
prevenindo a quebra dos fios. Hidrata e sela as cutículas capilares, proporcionando 
um brilho saudável, controle do frizz e redução no volume das madeixas.

PELE - Proporciona um toque agradável, maciez, suavidade e nutrição à pele, 
possibilitando a recuperação de sua umidade e elasticidade natural , 
principalmente nas do tipo secas, sensíveis ou maltratadas pelas agressões externas. 
Combate o envelhecimento precoce e confere um efeito calmante e anti-
inflamatório, auxiliando no processo de cicatrização e acelerando a reestruturação 
da pele lesionada, podendo ser usada tanto em tratamentos específicos, como em 
caso de pele rachada, machucada ou irritada, bem como ser utilizada 
preventivamente na rotina de cuidados para promover hidratação, nutrição e 
demais benefícios à pele.

Capuaçu



Manteigas

CABELO – Amacia e hidrata os fios, cria um selo de proteção ao redor do fio, 
reduzindo a perda de umidade sem deixar o cabelo oleoso. 

PELE – Aumenta a suavidade, reduz linhas de expressão e rugas superficiais, agindo 
como ativo anti-ageing, hidrata e protege a pele. 

Jojoba

CABELO – Revitalizante eficaz para cabelos secos, f racos ou quebradiços, 
proporciona brilho, flexibilidade e maciez, além de proteger os fios contra a radiação 
solar. Remove as células mortas e proporciona grande hidratação e suavização do 
couro cabeludo, auxiliando também no tratamento de caspa e seborreia. 
Compatível qualquer tipo de cabelo (mesmo quimicamente tratados), pode ser 
utilizado como protetor térmico. 

PELE – Protege das agressões externas, retém a umidade e melhora a sua 
elasticidade, proporcionando alto poder de hidratação com toque aveludado. 
Emoliente, suaviza e amacia a pele, evitando o ressecamento mesmo nas áreas mais 
difíceis, como joelhos e cotovelos. Potente regenerador celular, com propriedades 
antioxidantes e anti-inflamatórias, pode ser utilizada após depilação e no pós-barba. 

Karité

CABELO – É indicada principalmente para cabelos ressecados, rejuvenescendo e 
alimentando a raiz, atuando na reconstrução da fibra. Protege os fios do 
desbotamento, evitando a oxidação do pigmento e proporcionando um brilho 
intenso. Indicado para fios ressecados, trata o frizz, nutre e previne os efeitos que a 
porosidade, sendo especialmente benéfica para os cacheados e crespos, ajudando a 
dar brilho e definição ao fio. Compensa a perda lipídica da queratina, preenche 
todas as partes danificadas das fibras capilares. Por sua ação antioxidante, ela é 
muito importante para o controle da eletricidade dos fios, mantendo-os equilibrados 
energeticamente.

Manga



Manteigas

PELE – Exerce ação emoliente e nutritiva, impede as perdas hídricas 
transepidérmicas, proporcionando hidratação profunda com toque macio. Ajuda a 
suavizar a diminuição dos sinais de envelhecimento, o desaparecimento de linhas de 
expressão e rugas suaves e a reparar a pele danificada - pelo sol, acnes ou com 
estrias -. Ajuda no tratamento de erupções na pele, eczema e picadas de insetos, 
repara danos causados por queimaduras no geral, sendo usada para suavizar, 
cicatrizar e regenerar nossa pele após a exposição ao sol ou outros elementos 
agressores.

CABELO - Hidrata e suaviza os cabelos e combate o ressecamento e recupera fios 
desidratados. É recomendada para cabelos ressecados, porosos e sem vida, sendo 
ótima aliada dos fios cacheados, crespos, alisados ou agredidos por procedimentos 
químicos. Ajuda a recuperar a elasticidade dos fios, hidratando-os profundamente, 
melhora a flexibilidade e a força do cabelo, ajudando a evitar que o os fios se 
quebrem. 

PELE - Contribui para regular o equilíbrio hídrico e a atividade dos lipídeos da 
camada superficial da pele possibilitando a recuperação da umidade e da sua 
elasticidade natural, conferindo maciez e suavidade a peles ressecadas. Ajuda a 
reduzir os sinais de envelhecimento, sendo especialmente indicada para peles secas 
ou maduras. Hipoalergênica e não comedogênica, pode ser usada em peles 
sensíveis e acneicas.

Murumuru

CABELO – Proporciona disciplina aos cabelos, reduz volume e elimina o frizz. Sela as 
cutículas do cabelo criando reflexão da luz, conferindo um brilho incrível aos fios. 
Ajuda na manutenção da elasticidade, atua na prevenção de danos, regenera e 
promove a saúde dos fios.

PELE – Auxilia no controle do pH natural da pele, suaviza e refresca. Possui ação 
cicatrizante e poder hidratante. Suaviza, amacia e torna a pele mais flexível, mantém 
a elasticidade e uma pele jovem e sadia, ajudando a combater o envelhecimento.

Mutamba



Manteigas

CABELO - Melhora a textura dos cabelos ásperos, secos e sem vida. Indicado para 
proporcionar suavidade e maciez aos cabelos crespos e cacheados e/ou tratados 
quimicamente, trata cabelos extremamente ressecados, finos e danificados.

PELE – No tratamento cutâneo previne o ressecamento da pele exposta a agentes 
externos (sol, vento e poeira), protege e hidrata a pele ressecada e delicada. 
Recomendado para regeneração de peles ressecadas, como calcanhares e 
cotovelos.

Oliva

CABELO – Com um alto poder de hidratação e emoliência proporciona mais 
maleabilidade aos fios, recuperando fios ressecados e desnutridos.

PELE – Recupera a textura natural, proporciona brilho e elasticidade, revitaliza peles 
secas e ressacadas. Suaviza cicatrizes, estrias, queloides, rugas e linhas de expressão 
na pele, possuindo um potente efeito regenerador e emoliente.

Rosa Mosqueta

Manteiga de Reconstrução rica em queratina, colágeno e D-pantenol,  devolve 
propriedades naturais que promovem a reestruturação da fibra capilar, reparando 
fissuras causados por quaisquer processos que danificam sua haste, 
proporcionando fios revitalizados, mais fortes, livres de pontas duplas, sedosos e 
saudáveis e com melhora imediata no seu aspecto. Indicada para cabelos que 
apresentam danos em sua estrutura, fios finos, frágeis e propensos à queda, além de 
tratar o ressecamento e a opacidade.

Pode utilizada diretamente sobre o couro cabeludo e toda a extensão dos cabelos 
como pré xampu, no co-wash, para umectação capilar tradicional ou noturna, como 
creme de pentear, para enriquecer cremes de tratamento ou como finalizador 
capilar

Manteiga de Reconstrução



Manteigas

CABELO - Auxilia no combate à queda dos fios, estimula o crescimento capilar e 
diminui a caspa. 

PELE – Tem ação antiinflamatória, cicatrizante, revitalizante e antisseptica, nutre 
profundamente sendo indicada como um rejuvenescedor, auxilia na cicatrização de 
cortes e na regeneração de peles rachadas, também atua no clareamento cutâneo. 

Ucuuba



Linha Mineral

ARGILA BRANCA

CABELO – Hidrata, nutre e devolve a queratina perdida pelos cabelos danificados e 
melhora o estado dos fios fragilizados, trata a porosidade e recupera fios que 
sofreram procedimentos químicos e térmicos. Promove o crescimento saudável dos 
fios.

PELE – Indicada para peles sensíveis, absorve as toxinas e a oleosidade da superfície 
da pele sem desidratar. Combate os radicais livres, ativa a regeneração celular, 
possui propriedades cicatrizantes, suaviza, clareia e reduz as rugas.

CORPO - Fortalece o tônus da pele, elimina gorduras localizadas e celulite.
 
 ARGILA CINZA

CABELO - É a melhor indicação para tratar a queda de cabelo porque trata o couro 
cabeludo com sua ação anti-inflamatória e ainda estimula a circulação sanguínea, 
promovendo o crescimento capilar saudável de novos fios.

PELE - Indicada para peles oleosas e com manchas e para o tratamento de cravos e 
espinhas, também é recomendada para pele madura com flacidez. Antioxidante 
natural, retarda o envelhecimento da pele, possuindo efeito anti-idade e ajuda no 
combate a olheiras e varizes.

CORPO – Auxilia nos tratamentos de flacidez.

100% Natural  0% Conservantes  0% Corantes

Indicada para máscaras faciais e capilares, cremes, loções e sabonetes corporais, 
para produtos cosméticos destinados a regeneração e limpeza da pele e esfoliantes 
corporais.



Linha Mineral

ARGILA DOURADA

CABELO - Muito poderosa para limpar profundamente o couro cabeludo, absorver e 
remover as células mortas. É perfeita para a realização de um detox capilar. Garante 
o couro cabeludo mais limpo e equilibrado, ativa a circulação sanguínea, 
estimulando o crescimento capilar.

PELE - Indicada para todos os tipos de pele, limpa completa e profundamente. 
Ajuda na cura de feridas por ser um poderoso secante, atuando também para a 
cicatrização. Retira a água em excesso e remove a oleosidade excessiva, melhora a 
maciez e o brilho tópico e trata úlceras. Tem ação detox, hidratante e 
rejuvenescedora e confere maior luminosidade à pele.

CORPO - Auxilia nos tratamentos de flacidez, tem grande capacidade de absorver 
temperaturas, redutora de pesos e medidas. Auxilia em casos de reumatismo e 
artrite.

ARGILA PRETA

CABELO – Indicada nos casos de queda em função de idade. Age na limpeza 
profunda, eliminando impurezas, oleosidade e resíduos.

PELE – Tem ação detox, hidratante e rejuvenescedora. Confere maior luminosidade à 
pele e tem boa capacidade de absorção de impurezas. Retira o excesso de 
oleosidade e mantém a hidratação. Em peles maduras ameniza linhas de expressão 
e rugas devido à sua capacidade de melhorar a circulação sanguínea periférica, 
favorecendo a renovação celular.

CORPO – Auxilia nos tratamentos de flacidez.



Linha Mineral

ARGILA ROSA

CABELO - Absorve as toxinas e o excesso de oleosidade, restaura e hidrata 
profundamente os fios fornecendo os minerais necessários para devolver o viço e o 
brilho natural tornando-os sedosos e macios.

PELE – Indicada para peles sensíveis e delicadas, tem propriedades cicatrizante, 
suavizante, absorvente, estimulante, antisséptica e ativa as funções imunológicas. 
Vitaliza a pele, devolve a luminosidade natural (brilho e viço), aumenta a circulação, 
é antiacne, antisseborréica. Limpa profundamente sem irritar, absorve toxinas, 
restaura e hidrata a pele.

ARGILA VERDE

CABELO - Indicada tanto para fios oleosos quanto a normais. Possui poderosa ação 
adstringente, tratando casos de seborreia e caspa. Promove a desintoxicação e 
regula a produção sebácea. Desinflama, esfolia, e tem efeito  adstringente.

PELE - É indicada para peles normais a oleosas, tem ações tonificantes, 
adstringentes e estimulantes. Em pele acneica ajuda a controlar a oleosidade 
excessiva, tornando a pele mais homogênea e equilibrada, combate edemas, é 
secativa, emoliente, antisséptica, bactericida, analgésica e cicatrizante. 

CORPO - Eficiente na queima de gordura localizada e diminuição de celulite.

ARGILA VERMELHA

CABELO - Indicada nos casos de queda de cabelo, pois limpa e desintoxica a pele 
profundamente. Hidrata suavemente as madeixas e ajuda a limpar o couro cabeludo.

PELE – Remove a oleosidade excessiva, limpa completa e profundamente, melhora a 
maciez e o brilho tópico, devolve a elasticidade e ajuda a reduzir as linhas de expressão. 
Poderoso secante, trata úlceras e ajuda na cicatrização de feridas.

CORPO – Grande capacidade de absorver temperaturas, reduz peso e gorduras 
localizadas, auxilia no tratamento de celulite, gordura localizada, pálpebras caídas, 
papada e inchaços. Auxilia em casos de reumatismo e artrite.



Linha Mineral

CARVÃO ATIVADO

CABELO – Combate a oleosidade, auxílio no crescimento capilar, remoção das 
cutículas mortas do couro cabeludo e limpeza profunda dos fios, desempenhando o 
de detox nos fios e couro cabeludo, removendo a oleosidade, a poluição e até mesmo 
resíduos químicos.

PELE – Indicado para peles oleosas e mistas. Possui efeito detox.  Absorve grandes 
quantidades de toxinas da pele. Suas propriedades antibacterianas combatem a 
acne, erupções cutâneas e espinhas. Reduz manchas de pigmentação, tonifica a 
pele e tem ação antienvelhecimento. Ajuda a fechar os poros, suavizar e restaurar a 
elasticidade da pele. Prepara a sua pele para receber e absorver outros produtos, 
com isso seu uso potencializa os outros tratamentos, permitindo que os ativos ajam 
com mais facilidade.

DOLOMITA

CABELO – Nos cabelos ajuda a fortificar os fios, diminuir a seborreia (evitando o 
aparecimento das caspas) e ainda diminui a queda do cabelo.

PELE – Proporciona um lifting natural na pele. Tem efeito amaciante, refrescante, 
promovendo ultrahidratação. Acalma a pele, trata lesões e queimaduras, 
desinflama, tonifica, cicatriza, revitaliza a pele. Clareia todo o tipo de manchas (de 
acne, hormonal, gravidez, de sol, de idade). Ameniza rugas de expressão facial, 
olheiras e queloides. Reduz processo inflamatório em casos de acnes, espinhas do III 
grau e suaviza cravos.

CORPO – No corpo é indicada para tratamento de estrias, flacidez e celulite.



Óleos Essenciais

100% puro e natural, livre de conservantes, parabenos, sulfatos, corantes, 
silicone e essências artificiais. Produto vegano, livre de testes em animais e de 
ingredientes de origem animal.

Composto pela combinação dos óleos essenciais de Mentha arvensis e Lavandula 
hybrida é um bálsamo para bronquites, asma, rinite alérgica, sinusites, nariz 
entupido, tosse, além de proporcionar alívio a dores musculares, coceira e picadas de 
inseto.

Mentha Arvensis - Apresenta efeitos analgésicos (tratando dores de cabeça e 
musculares), anti-inflamatórios e antialérgicos; broncodilatador e expectorante, 
possui ativos que auxiliam no alívio da bronquite, asma e sinusite.

Lavandula Hybrida - Descongestionante pulmonar e mucolítica, trata problemas 
respiratórios como bronquites, asma, rinite e sinusite e tosses. Alivia dores 
musculares, principalmente causadas por tensão.

Mix

CABELO - Trata cabelos oleosos, apresenta funções anticaspa e serve como tônico 
capilar e para acrescentar brilho aos fios.

PELE – Trata pele oleosa ou acneica. Limpa, relaxa e refresca a pele, podendo ser usado 
para eliminar os micro-organismos que causam maus odores corporais. Suas 
propriedades antioxidantes reduzem danos na pele, prevenindo o aparecimento de 
rugas e manchas. O alecrim é capaz de estimular a produção do colágeno, impedindo 
que a pele se torne flácida e garantindo um aspecto mais jovem.

CORPO - Estimulante da circulação, pode ser utilizado relaxante muscular, além de ter 
propriedades analgésicas, podendo auxiliar no tratamento de cãibras e de dores 
musculares e nas articulações.

AROMATERAPIA - O alecrim é capaz de estimular o sistema nervoso, melhorando a 
memória, concentração e raciocínio. Ótima opção para aliviar as dores de cabeça e 
promover o bem-estar, Pode ser utilizado na prevenção e no tratamento de depressão, 
ansiedade e Alzheimer. Estimula a memória. Revigorante, combate o cansaço. 

Alecrim



Óleos Essenciais

Combate fungos causadores de micoses - conhecidos como dermatófitos -, e 
caracterizam-se por se alimentar de queratina, por isso as micoses comumente 
aparecem em regiões específicas onde contenham pelos ou cabelos, pele, unhas, 
mãos e pés.
Possui ação antisséptica e desinfetante, com potencial atuação para o controle das 
principais dermatofitoses que acometem humanos e também os animais.

CORPO – Pode ser usado associado a óleos vegetais em massagem para dores nas 
articulações e músculos, sendo também utilizado para aliviar dores reumáticas e 
para tratamento de febre, parasitas intestinais, digestivo e problemas menstruais,

OUTRAS APLICAÇÕES – Sua ação desinfetante age como excelente higienizador de 
ambientes e também pode ser utilizado para prevenir pulgas em animais.

AROMATERAPIA - Estimulante mental e da criatividade. Repele insetos.

Citronela

PELE - Antisséptico, bactericida. Suas propriedades antimicrobianas podem ajudar 
a prevenir a infecção e até apoiar a cicatrização de feridas. Repelente e calmante 
cutâneo de picadas de pulgas, carrapatos e mosquitos. 

CORPO - Descongestiona vias respiratórias, sendo especialmente benéfico para 
casos de gripe, infecções de garganta, tosse, acúmulo de catarro, sinusite, asma e 
tuberculose, alivia a congestão decorrente de resfriados. Eficaz em todos os tipos de 
febre, possui ação refrescante e desodorizante sobre o corpo. Pode reduzir os efeitos 
doloridos da enxaqueca. Indicado para dores reumáticas; útil para amenizar dores 
musculares em geral e nevralgia (dor nos nervos). 

AROMATERAPIA - Combate exaustão mental, evita sonolência, estimulante, 
revigorante, suaviza oscilações de humor, combate acessos de raiva e irritabilidade 
excessiva. 

OUTRAS APLICAÇÕES - Desodorante e desinfetante de ambientes 

Eucalipto Citriodora



Óleos Essenciais

CABELO - Eficaz para controlar a oleosidade da pele e nos cabelos.

PELE – Antisséptico. Controla a secreção sebácea cutânea, combatendo a 
oleosidade excessiva da pele e quadros de acne. Antiprurido, aliviando coceiras e 
inflamações. 

CORPO - Atua estimulando a circulação sanguínea e age contra edemas, celulites e 
em casos de retenção de líquidos. Ainda apresenta efeitos analgésicos (tratando 
dores de cabeça e musculares), anti-inflamatórios e antialérgicos; broncodilatador e 
expectorante, possui ativos que auxiliam no alívio da bronquite, asma e sinusite. 

AROMATERAPIA - Traz a sensação de frescor e tranquilidade; considerado um dos 
óleos mais transformadores de emoções, aumenta a concentração e traz clareza 
para a mente. Estimulante mental e físico, mui útil para fadiga e cansaço.

Hortelã do Campo

CABELO - Combate o excesso de oleosidade do couro cabeludo e elimina resíduos de 
produtos químicos ou de tinturas depositados sobre o fio do cabelo.

PELE – Indicado nos tratamentos de manchas e excesso de oleosidade da pele, 
excelente no vapor de ozônio ou nas saunas faciais, age tanto como emoliente 
quanto adstringente.

CORPO – Usado em massagens modeladoras ajuda a desfazer as gorduras 
localizadas e age contra a celulite. Combina bem em tratamentos associados a 
argilas e óleos vegetais como clareador de manchas, enrijecedor de tecidos, 
desintoxicante e agente antiedematoso.

AROMATERAPIA - Alivia a ansiedade e a depressão. Atua como relaxante ou 
estimulante conforme o estado emocional do usuário. Alegra o ambiente.

Laranja Doce



Óleos Essenciais

CABELO - Hidratante, devolve a maciez e brilho para os cabelos. Trata a caspa e 
combate a queda.

PELE - Analgésico e cicatrizante, melhora acne, eczema. Cicatrizante e regenerador 
dos tecidos, trata assaduras, queimaduras de sol e picadas de insetos.

CORPO - Descongestionante pulmonar e mucolítica, trata problemas respiratórios 
como bronquites, asma, rinite e sinusite e tosses. Alivia dores musculares, 
principalmente causadas por tensão.

AROMATERAPIA - Suave sedativo, utilizado como calmante e relaxante. Auxilia o 
equilíbrio físico, mental e emocional. Anti-estresse, ajuda no combate à insônia. É 
considerado um óleo de limpeza e transmutação espiritual pois tem a vibração da 
aura violeta.  Alivia a TPM e ansiedade.

Lavandin



Água Floral

CABELO – Diminui a oleosidade e estimula a circulação no couro cabeludo, 
melhorando a qualidade do fio e estimulando o crescimento capilar.

 PELE – Recomendada para limpar, tonificar, refrescar e hidratar todos os tipos de 
pele. Possui ação adstringente e emoliente, ajudando no tratamento de pele oleosa e 
acneica, pode ser utilizada in natura, como demaquilante, em compressas ou 
adicionada a máscaras faciais. Atua também no tratamento de problemas como 
pé-de-atleta e fungos.

 CORPO – Indicada para relaxamento, alívio de músculos doloridos, câimbras e 
espasmos do trato digestivo. Borrife pelo corpo ou área em que se espera a ação, em 
sessões de massagens, na drenagem corporal. Possui ação repelente.

OUTRAS APLICAÇÕES - muito conhecido por sua propriedade calmante e 
antidepressiva, é considerado um tônico mental, combatendo a insônia e o estresse 
do dia. Muito utilizado em problemas com a mudança de fuso-horário, aliviando 
dores de cabeça e fadiga. Recomenda-se borrifá-lo no travesseiro antes de dormir.

Capim Limão

• Produto 100% natural e vegano
• Não contém aditivos ou conservantes
• Livre de parabenos, corantes artificiais e fragrância
• Sem óleo Mineral, petrolatos, silicones, polímeros, sulfatos, formaldeídos.

Uso e aplicação – Terapêutico e cosmético: Água multifuncional retirada durante a 
destilação dos óleos essenciais, contém alta concentração de vitaminas, minerais e 
nutrientes para uso na pele, no corpo e nos cabelos podendo ser utilizada 
diretamente ou adicionada a argilas, cremes e óleos vegetais ou essenciais. Seu uso 
é indicado em situações que necessitam de cuidados aromáticos mais suaves e 
pode ser aplicada em criança, adulto ou idoso.



Água Floral

CABELO – Pode ser usada como tônico capilar no tratamento de caspa e cabelos 
oleosos.

PELE – Tonifica, revitaliza e suaviza a pele, sendo indicado para pele oleosa com 
poros dilatados, ajuda no tratamento de dermatite atópica e para aliviar a rosácea. 
Indicado para peles com transpiração excessiva e acalma a pele no pós- barba e pós 
depilação. Também atua como repelente de insetos.

CORPO –  Revigorante da circulação, age positivamente na drenagem linfática, 
ajuda a reduzir a celulite. Refrescante, diminui a sensação de calor excessivo.

OUTROS BENEFÍCIOS – Benéfica para o trato respiratório, ajuda a aliviar a 
congestão nasal.

Cipreste

CABELO – Antisséptico, bactericida e anti-fúngico pode ser usado diretamente para 
tratar afecções no couro cabeludo.

PELE – Antimicrobiano, fungicida, tem poder antisséptico e anti-inflamatório e é um 
repelente natural e cicatrizante de picadas de insetos. Pode ser usado como 
desodorizador de ambientes, desodorante, evita surgimento de micoses e ameniza a 
transpiração excessiva.

CORPO – Tem ação terapêutica para dores reumáticas.

OUTRAS APLICAÇÕES - Atua no centro emocional, sendo um tônico mental, ajuda a 
combater dores de cabeça e age como antidepressivo. Calmante natural, acalma e 
relaxa, melhora a qualidade do sono e diminui a ansiedade, o nervosismo e o 
estresse.

OUTROS USOS - Aplique na pele ou no ambiente como repelente. Use em coleiras ou 
no animalzinho de estimação após o banho para afastar pulgas, carrapatos e 
mosquitos, indicado também para a limpeza e desodorização de ambientes de 
repouso de pets.

Citronela



Água Floral

CABELO – Atua na assepsia do couro cabeludo e controla a oleosidade, combatendo 
de forma eficiente a caspa, podendo ser borrifado diretamente no couro cabeludo.

PELE – Poderoso fungicida, bactericida, anti-viral e antisséptico, tem poder 
analgésico, efeito cicatrizante e revigorante, podendo ser utilizada para tratar 
feridas, cortes, queimadura solar, picadas de inseto. Indicado para o tratamento de 
peles oleosas, com acne e para amenizar manchas na pele.

CORPO – Desodorante e refrescante, pode ser usado como antiséptico nos pés e nas 
axilas, tratando micose e pé-de-atleta.

OUTRAS APLICAÇÕES – Imunoestimulante, aumenta a produção de leucócitos, 
fortalecendo todo o sistema imunológico. Pode ser utilizada como enxaguante 
bucal. Quando borrifado na fronha evita a proliferação de bactérias que causam 
acne, já o uso na calcinha ajuda na proteção íntima da mulher.

Melaleuca



Cuidados Pessoais

Retira as células mortas do rosto e faz um detox na pele, atua como demaquilante, 
ajuda a tirar resíduos de poluição na pele e a controlar a oleosidade excessiva do 
rosto, prevenindo o surgimento de cravos e espinhas. Suaviza e uniformiza linhas de 
expressão. Hidrata e prepara a pele para a receber a maquiagem sem obstruir os 
poros.

Espuma de limpeza facial

 Especialmente formulado com óleos vegetais 100% naturais que protegem as 
unhas das agressões externas, deixando-as mais resistentes e livres de manchas e 
quebras, ajudam a regenerar cutículas e mantê-las saudáveis, contribuindo para a 
nutrição e atuando contra ressecamento e rachaduras. Previne o acometimento de 
infecções e estimula o crescimento, garantindo unhas fortes e bonitas.

Mix unhas & cutículas

Esfolia delicadamente. Remove as células mortas estimulando a renovação celular. 
Hidrata e revitaliza a pele.

Óleo esfoliante

Potente hidratante, com propriedades nutritivas e restauradoras

CABELO - Hidrata, combate o ressecamento e o frizz, mantém fios, alinhados, 
devolve o brilho e a maciez.

PELE -  indicado para todos os tipos de pele. Ameniza manchas, rugas, marcas de 
expressão, estrias e quelóides; possui efeito cicatrizante. Combate áreas ásperas e 
ressecadas, evita a escamação cutânea e mantém a pele viçosa e macia.

Óleo sólido



Saboaria Natural

Possui forte ação anti-inflamatória, tem grande poder antioxidante, controla a 
oleosidade e tem ação clareadora, sendo bastante eficaz no tratamento de acne 
devido a suas propriedades antissépticas e antibacterianas. Proporciona um brilho 
saudável para a pele.

Açafrão

Sabonete glicerinado formulado com óleos e manteigas vegetais a qualidade 
Oleoterapia Brasil, insumos vegetais selecionados e óleos essenciais de 
procedência, para fins terapêutico e de nutrição, livres de conservantes e derivados 
do petróleo que não agridem a pele nem o meio ambiente.

Promove uma ação cicatrizante e fortalecedora na pele. Possui ação anti-
inflamatória, previne irritações, promove refrescância, hidratação e suavidade, 
sendo indicada tanto para peles delicadas e secas como para as oleosas e acneicas.

Aloe Vera

BRANCA - Rica em silício e alumínio e vários oligoelementos e indicada para peles 
sensíveis. Suaviza, clareia, absorve a oleosidade sem desidratar. Possui propriedades 
cicatrizantes. Hidrata, nutre e devolve a queratina perdida na pele.

DOURADA - Tem ação detox, hidratante e rejuvenescedora. Confere maior 
luminosidade na pele e tem uma boa capacidade de absorção de impurezas, retira o 
excesso de oleosidade e mantem a hidratação. Indicada para todos os tipos de pele 
tem ação rejuvenescedora e auxilia nos tratamentos de flacidez.

PRETA – Rica em silício e alumínio. Limpa, nutre e regenera a pele, remove 
oleosidade da pele e trata espinhas. Confere um efeito tensor por agir como um 
potente agente rejuvenescedor em todos os tipos de pele, age na limpeza profunda, 
eliminando impurezas, oleosidade e resíduos.

Argila



Saboaria natural

ROSA – Promove elasticidade, previne os sinais de envelhecimento, restaura a vitalidade da 
pele e reduz a flacidez cutânea. Tem ação calmante, nutritiva, hidratante e remineralizante, 
auxilia na revitalização e rejuvenescimento da pele. Auxilia no tratamento da rosácea, 
psoríase, acne e alergias.Esfolia suavemente sem ressecar e tem ação desintoxicante.

VERDE - Indicada para peles oleosas e com acne. Tem ação adstringente, tonificante, 
estimulante, secativa, bactericida, analgésica e cicatrizante se aplicada como máscara 
facial no tratamento de beleza. Realiza um peeling natural, removendo o excesso de 
oleosidade da pele.

VERMELHA - Indicada para peles mais sensíveis. Tem grande capacidade de absorver 
oleosidade e renovar a estrutura das células. Por ser rica em óxido de ferro e cobre, a argila 
vermelha auxilia na respiração das células, trata peles secas, devolve a elasticidade e ajuda 
a reduzir as linhas de expressão.

AROEIRA - Possui propriedades antiinflamatórias, cicatrizantes, adstringentes, 
antissépticas, antimicrobiana, antifúngicas, tônicas e balsâmica. Auxilia na limpeza e 
regeneração da pele, reduz a oleosidade do rosto e do corpo, sendo indicada no tratamento 
da acne e auxilia na eliminação de micoses e fungos. Deixa a pele limpa, macia e saudável. 
Em virtude das suas propriedades é uma ótima opção de sabonete íntimo para mulheres, 
auxilia em tratamentos ginecológicos.

ARROZ - Ajuda a proteger a pele dos raios solares, combater inflamações, irritações, além 
de prevenir os sinais iniciais do avanço da idade e diminuir o surgimento de poros abertos na 
pele, deixando-a mais macia e atuando como um tônico natural.

CAFÉ - Tem efeito anti-inflamatório e antioxidante que previne o envelhecimento da pele, 
estimula a produção de colágeno e elastina, o que aumenta a resistência da pele, auxilia na 
proteção e hidratação da pele. Os grãos moídos na sua composição estimulam a renovação 
celular e ajudam principalmente no tratamento de cravos e espinhas.

CARVÃO ATIVADO - As partículas do carvão ativado são extremamente porosas e 
funcionam como uma esponja absorvendo a oleosidade e as sujidades da pele, como 
células mortas e resíduos de maquiagem. Além disso, por serem abrasivos, promovem um 
afinamento garantindo maciez e brilho na pele. Indicado para peles oleosas ou as que 
estão ásperas e opacas.

DOLOMITA - Tem uma ação penetrante nos poros, neutralizando rapidamente a acidez da 
área aplicada. Atua na pele clareando manchas do sol, de origem hormonal e senis no 
rosto, pescoço e mãos. Suaviza olheiras e flacidez da pele do rosto e pescoço. Tem efeito 
refrescante após exposição ao Sol. Hidrata, amacia e atenua rugas e cicatrizes de acnes de 
grau III. Reduz o processo inflamatório em caso de acnes. Proporciona um lifting natural.


