
Poções, herbaria, botica natural em feituras e ritos coletivos de mulheres. 
Nossos produtos são fruto da conexão de saberes femininos e feituras coletivas nas áreas da 
medicina natural e oriental, da herbaria e espagiria, da aroma e fito terapia, cristais e outras 

alquimias de auto amor e cuidados. É um convite à uma relação de amor e respeito entre o ser 
e o planeta!

Todos os produtos são livres de derivados petrolíferos, químicos, de testes em animais, de conservantes ou corantes. Também privilegiamos as matérias primas brasileiras e 
de produtores responsáveis com o ecossistema. Nossas embalagens são todas especialmente escolhidas e criadas para serem resistentes, charmosas e reutilizáveis.

Nossos rótulos são imagens artísticas femininas em sua maioria do movimento Art Nouveau, ou criações e adaptações das mulheres do Coletivo.
Nesta tabela você encontra informações sobre cada produto, sobre a Sinergia (efeito ativo da força coordenada de vários campos, energético, vibracional, terapêutico) de 

cada uma das poções, bem com sugestões sobre como desfrutar dos produtos. São sugestões para apoiar seu processo de auto-cuidado a partir da intuição feminina.

Nossa produção está conectada com os ciclos da natureza e as estações do ano, de maneira que muitos dos nossos produtos são sazonais. Chás, blends, 
banhos, tinturas, sabonetes e spray mudam de variedades. Consulte disponibilidade.

Os produtos são Contra indicados para pessoas que tenham sensibilidade a componentes das fórmulas. Na Gestação, consulte seu Naturopa ou 
Ginecologista Natural.

LISTA DE PRODUTOS

HIDRATANTES Além de óleos e manteigas vegetais, contém água e cera de abelha na composição. Ajuda a manter a umidade natural da pele 
e oferece nutrição. 

PRODUTO Composição Propriedades Terapêuticas Modo de Usar TAM VALOR 
 

Manteigas de 
cupuçu, karite, 
babaçu, óleos 
vegetais de 

amêndoa e jojoba, 
cera de abelha, 

água 
desmineralizada. 

Óleos Essenciais de 
Rosa Damascena, 
Sândalo Missouri e 

Benjoim.

Poção terapêutica em creme que hidrata a pele e 
combina a rosa da Bulgária, o sândalo de 

Misssouri e o benjoin, criando um "casamento 
sagrado”. A Rosa é, no reino vegetal, a flor de 

mais alta vibração conhecida por ajudar a 
humanidade a se elevar e a realizar 

transformações profundas no ser! Ativa os 
chákras ventral, cardíaco e coronário. O sândalo 
ativa a pineal e o benjoim é conhecido como o 

óleo espiritual. Desperta o amor, a sensualidade, 
a compaixão profundidade, sensibilidade e a 

introspecção. Seu aroma é profundo, enigmático 
e doce.

Aplique com a pele 
previamente limpa pequenas 

quantidades ao longo do corpo 
massageando, deslizando em 

movimentos suaves e 
contínuos inalando o perfume 
sagrado da Rosa Sândalo e 

Benjoim.
Circule leve e suavemente o 
chakra cardíaco para uma 

conexão profunda com o amor 
a sensualidade e a 

introspecção 
Amor puro. 

30gr R$42,00)

Hidratante 

Manteigas de 
cupuçu, karite, 
babaçu, óleos 
vegetais de 

amêndoa e jojoba, 
cera de abelha, 

água 
desmineralizada. 
Óleo Essencial de 

Lavanda.

Poção terapêutica em creme que hidrata a pele e 
ajuda alinhar os campos mental, emocional e 
físico. É o equilíbrio, o "colo da mãe", por isso 

muitas vezes nos ajuda a relaxar e dormir.

Passe pequenas quantidades 
no corpo todo, massageie e 

inale o aroma profundamente. 

 65gr R$ 38,00

Manteigas de 
cupuçu, karite e 
babaçu, óleos 
vegetais de 

amêndoa,  jojoba, 
cera de abelha, 

água 
desmineralizada. 

Óleos Essenciais de 
Ylang-ylang, Laranja 
doce e Manjericão.

Poção terapêutica em creme que hidrata a pele e 
ajuda a alinhar os campos mental, emocional e 

físico. Urânia é a qualidade celestial da deusa do 
amor e como tal essa poção foi criada para 
despertar o auto-amor que é a abertura da 

sexualidade natural e espiritualmente conectada!
Na pele tem efeito tonificante, hidratante e anti 

rugas. Não indicado para rosto.

Aplique com a pele 
previamente limpa pequenas 

quantidades ao longo do corpo 
massageando, deslizando em 

movimentos suaves e 
contínuos inalando o perfume 
altamente aromático do Ylang 
da Laranja e do Manjericão.

30gr R$38,00

Hidratante Facial Gerânio - 
FPS 15

Manteigas de 
cupuçu, karite e 
babaçu, óleos 
vegetais de 

amendoa doce, 
jojoba e rosa 

mosqueta, cera de 
abelha, água 

desmineralizada, 
óxido zinco. Óleo 

Essencial de 
Gerânio.

Previne envelhecimento, clareia manchas, nutre 
e hidrata. Joia rara para peles maduras ou 

danificadas.Terapeuticamente o gerânio é uma 
das ervas potencializadoras do feminino, 
atuando na autoestima e autoaceitação, 

regulando desequilíbrios e crises emocionais.

Aplique com a pele 
previamente limpa pequenas 
quantidades em todo rosto, 

pescoço e colo. Espalhe 
suavemente até desaparecer 

na pele.
Pode ser usado nas mãos 

atenuando manchas.
30gr R$38,00)

Creme

Manteigas de 
cupuçu, karite e 
babaçu, óleos 
vegetais de 

amêndoa doce e 
jojoba, cera de 
abelha, água 

desmineralizada. 
Óleo Essencial de 

Jasmim.

Poção terapêutica em creme que hidrata a pele. 
É indicado para regeneração celular, porém tb 

do espírito. O que Jaz em Mim? Ele ajuda a 
deixarmos morrer o que precisa morrer em nós. 

Desperta a libido, o amor e ajuda no parto.

Aplique com a pele 
previamente limpa pequenas 

quantidades ao longo do 
corpo, especialmente no colo, 
seios e ventre, deslizando em 
movimentos suaves e inale o 

aroma profundamente.

Feito 
Sob 

Encom
enda             

30gr R$52,00)



Creme

Combinação de 
óleos essenciais de 

Gerânio, Ylang-
ylang, Canela, 

Cravo e Manteigas 
de Karitê, Cupuaçu 
e babaçú, e óleos 

vegetais de 
amêndoa doce e 

jojoba.

Poção terapêutica que nutre a pele e estimula os 
feromônios femininos, a autoconfiança (plexo e 

raiz), libido e sensualidade (ventral).

Pode ser usado no corpo seco 
ou molhado, dentro do banho. 

Aplique com a pele 
previamente limpa pequenas 

quantidades ao longo do corpo 
massageando, deslizando em 

movimentos suaves e 
contínuos inalando o perfume 

altamente aromático de 
natureza masculina e 

enraizadora do Ylang Ylang  
da Canela e do Cravo  30g R$38,00

Creme

Manteigas de 
cupuçu, karite e 
babaçu, óleos 
vegetais de 

amendoa doce, 
jojoba e rosa 

mosqueta, cera de 
abelha, água 

desmineralizada. 
Óleos Essenciais de 
Gengibre, Pachouli, 
Litzea e Grapefruit.

Poção terapêutica que nutre a pele é um 
aromaterápico de natureza Yang (masc.). Traz 
enraizamento, expansão, força, alegria e é anti 
depressivo. É hidratante e nutritivo para o corpo 

todo.

Passe pequenas quantidades 
no corpo todo, massageie bem 

até penetrar inalando 
profundamente o aroma. Pode 

ser usado no corpo seco ou 
molhado, dentro do banho. 

30gr R$38

Hidratante Cacau

Manteigas de Cacau, 
cupuaçu, karite e 

babaçu, óleos 
vegetais de 

amêndoa doce, 
jojoba, cera de 
abelha, água 

desmineralizada.

O cacau é rico em vitaminas A, B1, D e E e 
mineirais como potássio, zinco e magnésio. 

Apresenta também antioxidantes que combatem 
os radicais livres, previnindo o envelhecimento 
cutâneo. Profundamente hidratante, com aroma 
natural de cacau. Evita o ressencamento, hidrata 

e tonifica, tornando a pele luminosa. Indicado 
também para crianças e idosos.

Aplique com apele 
previamente limpa pequenas 

quantidades ao longo do 
corpo, massageando, 

deslizando em movimentos 
suaves e contíniuos no corpo 

todo. 

30gr R$38

ÓLEOS E MANTEIGAS CORPORAIS Produtos com alta concentração de óleos terapêticos. Cuidados do corpo, da mente e da alma.

PRODUTO Composição Propriedades Terapêuticas Modo de Usar TAM VALOR

Óleo de Banho Ninfa da 
Floresta

Óleo vegetal de 
amêndoa, mamona 

e jojoba. Óleos 
essenciais Litsea, 

GrapeFruit, 
Manjericão, 
Eucalipto e 
Palmarosa.

Super hidratante com uma sinergia que ativa 
nosso lado Yang trazendo para o dia a dia vigor, 

ânimo, abertura, expansão, enraízamento e 
força.

É um óleo de banho que nos faz conectar com 
atmosfera da mata através do seu aroma!

Aplique com a pele úmida 
durante ou após o banho 

pequena quantidade ao longo 
do corpo massageando, 

deslizando em movimentos 
suaves e contínuos inalando 

profundamente.
100ml R$40

 (Seios e Ovários)

Óleos vegetais de 
amêndoa doce, 

gergelim, jojoba, 
mamona e copaíba. 
Óleos essenciais de 
Artemísia, Cravo, 
Lavanda, Funcho, 

Eucalipto.

É uma poção para massagem dos seios e ovários 
com a função de ajudar no fluxo psico-hormonal 

e suas fases. Harmoniza o ciclo menstrual, 
elimina cólicas e TPM. É indicado para mulheres 

no climatério ou menopausa pois mantém o 
fluxo vital da sexualidade e ameniza os 

sintomas. Em nível psíquico elimina o medo das 
mudanças nos conectadondo com a fonte 

ancestral.

Especialmente desenvolvido 
para massagem nos seios e 
ovários. Faça movimentos 

circulares ao redor dos seios 
deslizando suavemente. No 

baixo ventre faça movimentos 
circulares no útero e ovários. 
Respire profundamente seus 
aromas despertando o fluxo 

vital da sexualidade. 
30 ml R$25,00)

Óleos vegetais de 
Amêndoa e Jojoba. 
Óleos Essenciais de 
Gengibre, Canela, 
Patchoulie, Ylang, 
Laranja, Lemon 

Grass, Manjericão.

É uma poção yang, que traz força, aquecimento, 
raiz, nutrição, disolve a estagnação e traz 

limpeza. Embora pode ser usado no corpo todo 
ele foi criado especialmente para massagear os 
rins, os pés (onde se localiza o ponto de entrada 

da energia dos rins) e principalmente para 
massagem nos genitais masculino e feminino, 
pois acorda o chákra, esquenta e desliza muito 
bem. (FAÇA TESTE DE SENSIBILIDADE ANTES 

DO USO).

Use-o diariamente em 
massagens circulares, nos dois 
sentidos na região lombar, em 
cima dos ovários e nos seios, 
além da região dos rins e pés. 
Respire profundamente seus 

aromas.

 30ml R$35,00)

Óleos vegetais de 
amêndoa e jojoba. 
Óleos essenciais de 
Lavanda, Gerânio, 

Canela, Menta 
piperita e Litsea 

cubeba.

Esta é uma sinergia que alcança nossos corpos 
sutis e nos abre para profundas conexões 

sensoriais, magnetismo pessoal, leveza e alegria 
de viver o constante novo da vida. É anti stress, 
anti depressivo, equilibrador yin/yang, terra/céu, 

fogo/água.

Aplique com a pele úmida 
durante ou após o banho 

pequena quantidade ao longo 
do corpo todo massageando, 
deslizando em movimentos 

suaves e contínuos, e inalando 
profundamente 

os aromas dessa sinergia que 
abre profundas conexões 
sensoriais e magnetismo 

pessoal.
Altamente afrodisíaco. 

30 ml R$38,00)



Flora Oleo

Óleos vegetais de 
amêndoa doce, 

jojoba e mamona; 
com óleos 

essenciais de 
Artemísia, Gerânio e 

Lavanda.

Essa sinergia traz acolhimento e nutrição para o 
ventre feminino, em todas as fases de seu ciclo, 

equlibrando os hormônios, seus fluxos vitais 
deixando mais leves as fases pre-mentruais e 

menstruais assim como para todas as mulheres 
que não menstruam. Conecta o terceiro olho, 
cardíaco e centro sexual feminino. Poção que 

traz conecção profunda com a potência e 
equilíbrio da mulher em suas diversas fases, 
através das ervas mais potencializadores do 

feminino.

 Aplique com a pele úmida 
durante ou após o banho 

pequena quantidade ao longo 
do corpo, especialmente 
lombar, seios e ovários, 

massageando, deslizando em 
movimentos suaves e 
contínuos inalando 

profundamente 
os aromas dessa sinergia leve, 

floral e muito feminina.

100ml R$55,00)

Manteigas de cacau 
e karitê, cera de 

abelha, tintura de 
ingazeiro, óleos 

vegetais de 
amêndoa doce e 

copaíba.

Além de ser deliciosamente hidratante, é 
terapêutica eficiente para torcicolos, dores 

musculares, luxações e Inflamação articular. 
Pode usar em crianças e idosos, inclusive em 

rachadura nos pés.

Use aquecendo a barra mas 
mãos para que os óleos 

derretam levemente.
Aplique com a pele 

previamente limpa pequenas 
quantidades ao longo do corpo 
massageando, deslizando em 

movimentos suaves e 
contínuos no corpo todo

Especialmente nas pernas, 
ombros e costas. 60 gr R$45,00)

Óleo vegetal de 
Pracaxi, Jojoba e 
rosa mosqueta. 

Óleos essenciais de 
Palma rosa e Ylang 

ylang.

Cicatrização e redução de manchas, auxiliando 
em casos de dermatite e psoríase, além de 
renovar as células, favorece o tratamento e 
prevenção de estrias. Age como um tipo de 

película de proteção natural, ajudando a manter 
a água dentro dos poros, isto é, prolongando a 
hidratação da cútis, enquanto nutre, regenera e 

amacia a epiderme e fios.

Utilize 4 gotas e massageie 
em movimentos ascendentes 
leves e suaves para profunda 
penetração principalmente ao 
redor dos olhos, com a pele 

previamente limpa.
Nos cabelos utilize de duas a 
quatro gotas no comprimento 
e nas pontas dos fios ainda 

úmidos. 
20 ml R$47,00)

Manteigas de karite, 
cupuaçu, cacau, 

muru-muru, óleos 
vegetais de 

mamona, palmiste, 
buriti, copaíba e 

maracujá, cera de 
abelha, água 

desmineralizada e 
óleo essencial de 

Menta piperita

Ação terapêutica cicatrizante, hidratante, 
nutridora e protetora dos lábios. Proteção 

perfeita para os efeitos do frio e vento.

Use regularmente uma 
pequena quantidade nos 

lábios para evitar 
ressecamento, espalhando 

com o dedo. 

15gr R$20,00)

Óleos vegetais de 
babaçu e copaíba, 
óleos essenciais de 
Lavanda, Tomilho, 

Melaleuca, Canela e 
cera de abelha

Uma delicadeza gentil e prazerosa para o 
complexo íntimo feminino. Ser fungicida e 

bactericida é só a menor de suas maravilhas. Ele 
provoca uma deslizante e macia sensação que 

ativa o circuito energético sexual, o fogo perineal 
e cuida da energia do períneo limpando 

pequenos miasmas. Ele tb mantém o PH pós 
relação.

PARA CUIDADOS: Use 
diariamente uma pequena 
quantidade na vulva para 

nutrir e higienizar. Uma vez 
por semana pode-se usar no 

canal vaginal como prevenção 
de disfunções do PH. Em caso 

de disfunção vaginal, 
corrimento e cândida use três 
vezes ao dia dentro do canal 

vaginal com os dedos limpos e 
secos por sete dias.

PARA DIVERSÃO : Use e 
abuse quanto quiser

Contraindicado usar com 
preservativo de látex 

Na gestação consulte médico 
ginecologista.

25gr R$38,00)

CUIDADOS ENERGÉTICOS  
Para ajudar a equilibrar as energias do corpo, mente e ambiente

PRODUTO Composição Propriedades Terapêuticas Modo de Usar TAM VALOR
  Sais Energéticos e 

Aromáticos para Escalda 
Pés e Banhos

Sal Marinho, Mix de 
Ervas e Flores da 
Estação, óleos 

essenciais. Consulte 
as sinergias do 

momento.

Existem as sinergias que oferecem limpeza e 
energia e as que oferecem limpeza e 

relaxamento. Consulte os disponíveis ou 
fazemos sob encomenda pra suas necessidades.

Utilize em escalda pés, 
esfoliação e banhos de 
imersão. Instruções e 

sugestões de uso junto 
produto.

160 gr R$ 25,00



Banhos Verde Restauro 
Energético

Tinturas de Sálvia e 
Lavanda, com óleos 

essenciais de 
Capim-limão e 

Bétula doce

Banho restaurador energético que traz alívio de 
tensões e acolhimento de si. Também traz 

abertura e leveza para seu campo, com aroma 
incrível que ocupa todo o ambiente.

Pode ser usado em banho de 
imersão diluindo meio vidro na 

água da banheira. Para ser 
usado como último enxágue 
aqueça um litro de água e 
misture duas tampas do 
banho verde. Use após o 

banho para uma energização 
profunda.

Preferencialmente do pescoço 
para baixo.

60ml -R$ 25,00-     
Banho Verde Íntimo

Tinturas de 
calêndula, 

Camomila e 
Barbatimão e óleos 

essenciais de 
Gerânio e Lavanda.

Antisséptico, fungicida, bactericida e calmante. 
Para banhos de assento de tratamento intimo.

Em uma bacia dilua duas 
tampas em água morna e 

misture
Sente e fique por 15 minutos.

60ml R$25,00)

Banho de cheiro

Mix de ervas da 
estação 

especialmente 
cultivadas de forma 
orgânica e colhidas 

na sua melhor 
época de força e 

potência.

Limpa, energiza e traz a força do reino vegetal 
para seu momento de conexão e entrega.

Ferva um pouco d'água e 
adicione 4 colheres de sopa de 
ervas. Abafe por 4 min e coe. 
Pode adicionar mel. Use como 
água de enxague do pescoço 

pra baixo, após o banho 
higiênico. Pode ser usada em 

banheira e esclada-pés.

25 gr R$20,00)

Spray Desodorante e 
Antisseptico Corpo, 
Roupa e Ambiente

Tintura de Arruda, 
Lavanda, Eucalipto e 

Capim-limão com 
óleos essenciais de 
Cravo, Melaleuca, 

Bétula, Breu, 
Eucalipto, Laranja e 

Hortelã.

Antisséptico, fungicida e bactericida. Cria uma 
atmosfera de energia revigorante, favorece a 

imunidade, equilíbrio e concentração.

Borrife uma quantidade 
generosa no ambiente para 

aromatizar se beneficiando da 
sinergia dos óleos essenciais. 
Pode ser usado em roupas e 

corpo sempre que sentir 
necessidade como higienizador 

anti-virótico sendo também 
fungicida e bactericida.

100ml R$38,00)

Defumador Medicinal

Blend de ervas e 
resinas 

especialmente 
selecionadas, 
combinadas à 

cânfora.

Para higienizar, harmonizar, clarear a mente, 
aquietar, tranquilizar, afastar campos de forças 

pesados, ativar o feminino, o amor e a 
sexualidade, criar a aura específica pra seu 

ambiente e banho.

Comece seu ritual aquecendo 
o carvão na boca do fogão ou 

fogueira. Quando estiver 
incandescente coloque em um 
turibulo ourecipiente de metal. 

Salpique pequenas 
quantidades do defumador por 

cima do carvão e vá 
reabastecendo conforme 

necessidade. 40gr R$50,00)

Trança de Bruxa 
(Insenso Natural)

Mix de ervas 
energéticas e 
aromaticas de 

colheita da região e 
estação.

Pode ser para higienizar, harmonizar, clarear a 
mente, aquietar, tranquilizar, afastar campos de 

forças pesados, ativar o feminino, o amor e a 
sexualidade, criar a aura específica pra seu 

ambiente e banho

Use como incenso natural para 
defumação.Pode ser utilizado 

como banho energético 
Corte pedaços da trança e 
faça um chá usando como 

última água de enxágue após 
o banho. 

R$15,00)

Amuletos e Talismãs Cristais diversos
Cristais em forma de colares com cabo de aço e 
fecho com regulagem para se conectar com esta 

força primitiva e sutil.

Apenas use-o durante o dia ou 
em rituias pessoais. Pode ser 
lunarizado para aumentar sua 

força.
EM 

BREVE $$

CUIDADOS DIÁRIOS Produtos de higiene e cuidado pessoal para o dia-a-dia de toda a família.

PRODUTO Composição Propriedades Terapêuticas Modo de Usar TAM VALOR

Desodorante Hidratante

Manteigas de 
cupuçu, karite, 
babaçu, óleos 
vegetais de 

amêndoa e jojoba, 
cera de abelha, 

água 
desmineralizada, 
óxido de zinco. 

Óleos assenciais de 
pinho da sibéria e 

cedro.

Delicada pomada hidratante e potente 
bactericida. Capaz de regenerar as células 

acalmando possíveis irritações nos poros, como 
no caso da depilação. Seus compostos 
fortalecem e desintoxicam os vasos, 
aumentando a drenagem linfática.

espalhar uma fina camada por 
toda área da axila, 

massageando até ficar incolor.

30g R$ 28,00

Sabonete Cold Process 

Nos aromas de 
lavanda, capim 

limao e laranja com 
buriti e maracujá

Nossos sabonetes puro elixires. Para cuidar, se 
banhar, se perfumar.  Feitos com 100% de 
ingredentes naturais e óleos essenciais. As 
composições são sazonais obedecendo a 

disponibilidade de matérias-primas para garantir 
o máximo frescor e potência.

Aconselhamos porcionar o seu 
sabão, cortando-o para melhor 
rendimento e aproveitamento. 
Use uma saboneteira que não 

acumule água. 120 gr R$ 15,00

Sabonete Facial Cold 
Process 

Rosa Damascena e 
Carvão Ativado

Nossos sabonetes puro elixires. Para cuidar, se 
banhar, se perfumar.  Feitos com 100% de 
ingredentes naturais e óleos essenciais. As 
composições são sazonais obedecendo a 

disponibilidade de matérias-primas para garantir 
o máximo frescor e potência.

Use sempre que quiser uma 
limpeza profunda, em 

massagens circulares. Use 
saboneteira que não acumule 

água. 30 gr R$ 15,00



Enxaguante Bucal

Tinturas de 
alfavaca, Malva e 

Guaco, óleos 
essenciais de 

Canela, Laranja e 
Hortelã.

Antiséptico, Bactericida e Refrescante. Promove 
a saúde bucal, com delicioso aroma.

Dilua meia tampinha em meio 
copo de água. Faça bochechos 

e gargarejos para profunda 
limpeza e refrescância, e 

descarte. Não engolir. 100 ml R$35,00)

Elixir de enxague para 
rosto

vinagre de 
kombucha, água e 
o.e. palma rosa e 

ylang ylang 

Tonifica e revitaliza a pele, diminuindo a 
oleosidade e equilibrando o pH.

Espalhe um pouco do produto 
nas mãos e aplique no rosto 
todo, espalhando. Pode ser 

aplicado com algodão, 
aguarde secar naturalmente. 60 ml R$25,00)

Elixir de enxague para 
cabelos

vinagre de 
kombucha, água e 
o.e. palma rosa e 

sálvia.

Age fechando as cerdas e mantendo o pH. Traz 
brilho, maciez e desenbaraço.

Espalhe um pouco do produto 
nas mãos e aplique na área 

desejada, espalhando. 
Enxágue em seguida. 100 ml R$30,00)

MEDICINAS VARIADAS

PRODUTO Composição Propriedades Terapêuticas Modo de Usar TAM VALOR

Prata Coloidal água mineral com 
íons de prata

Versátil solução para todo tipo de higienização 
corporal, de alimentos e superfícies. Bactericida, 

Fungicida e Anti-viral.

Para ser usado em spray com 
abundância nos olhos, nariz, 
boca e garganta. Sem contra-

indicações 500 ml R$65,00)

Óleo essencial o.e. Eucalipto 
glóbulos puro

Com seu profundo aroma canforado e herbal, 
age fortalecendo a respiração, expectorando 

muco e aliviando sintomas de gripe e sinusite. 
Também é antisséptico e repelente. No campo 
emocional, traz foco e assertividade para ter 

lucidez e responsabilidade em seus atos. 
Trabalha a relação entre coletivo e individual, 
provendo a expressão genuína e a consciência 

coletiva. Atua no chackra cardíaco.

Use 3 a 4 gotas diluído em 
óleos ou manteigas vegetais 
para massagem ou puro para 
adicionar ao banho, escalda-
pés, compressas, argilas, 

inaladores e difusores.

10 ml R$25,00)

Tinturas

álcool de cereais e 
erva macerada. 

Consulte variedades 
disponíveis

Cada erva tem seu poder medicinal, que pode 
ser encontrado na tintura certa para seu caso. 

Consulte para mais informações.

Usos variados, sendo que 
algumas podem ser ingeridas 

e outras apenas para uso 
tópico ou diluição. 30 ml R$25,00)

Hidrolato capim-limão

água resultante do 
processo de 

destilação que 
carrega os aromas, 
a medicina e suas 

propriedades 
terapêuticas, já na 
diluição exata para 
uso direto na pele.

O hidrolato de capim-limão é analgésico, 
antidepressivo e adstringente. Traz abertura, 
expansão, leveza. Trabalha a clareza mental e 
acalma as emoções. Na pele tonifica, reduz a 

oleosidade e estimula a circulação.

Pode ser usado diretamente 
sobre a pele ou adicionado em 

máscaras, cremes faciais, 
corporais e capilares. Muito 

utilizado associado as argilas 
em máscaras faciais e 

corporais para potencializar os 
efeitos desejados. Além disto 
pode ser usado em escalda 

pés ou como aromatizante de 
ambiente. A noite, pode ser 
utilizado no ambiente para 

facilitar o relaxamento. 200 ml R$ 50,00


