
GUIA DA FULÔ
Um mini guia para você utilizar óleos

essenciais com segurança. 
Incluído receitas de Slow beauty. 

V A N E S S A  D A  F U L Ô

E B O O K  C A I N D O  F U L Ô



A Caindo Fulô é uma loja especializada no comércio de produtos

que promovam bem estar físico, mental e emocional.

Temos a premissa de atuar de maneira ética e responsável,

considerando toda cadeia produtiva, por isso escolhemos bem

nossos produtos e fornecedores. Além disso, incentivamos o uso

racional e consciente dos óleos essenciais e todos outros insumos e

produtos comercializados na loja. 

Para aromaterapia, temos o maior catálogo de óleos essenciais de

Minas Gerais, além de vários itens para terapias integrativas e

energéticas, como florais, sais de banho, cristais, banhos.

A escolha por óleos essenciais é pessoal, mas extremamente

gratificante, quando deparamos com tantas propriedades e efeitos

benéficos em apenas uma gota. Os os óleos essenciais têm resistido

ao teste do tempo, pois é versátil, prático e eficaz. 

 

CAINDO.FULO

WWW.CAINDOFULO.COM

(31) 99301- 9338
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C A P Í T U L O

O que é aromaterapia



O  QUE  É  AROMATERAPIA?
Aromaterapia é uma arte ou ciência que utiliza os óleos
essenciais para cura ou melhora de sintomas do indivíduo.

Fala-se muito de uma abordagem holística, ou seja, cuidar do
individuo em todas as suas dimensões, atuando tanto no
espiritual, físico, energético e emocional. Entende-se também a
abordagem holística como busca da cura total e não a supressão
de sintomas.

Por isso, trata-se de uma arte de cura, pois é necessário entender
e compreender a pessoa assistida, bem como os motivos que
estao provocando o sintoma  e juntos (aromaterapeuta e
atendido) escolher o melhor protocolo. 
 

A aromaterapia é considerada uma prática complementar,
inclusive faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares, no SUS (Sistema Único de Saúde), onde é
disponibilizado recursos para atendimento aos cidadãos, para
complementar os tratamentos convencionais, procure na sua
cidade e seu posto profissionais que irão auxilia-lo.  

Ou seja, já é reconhecido como uma prática que visa promover 
melhores  condições de saúde, e acrescentando benefícios na
saúde do individuo. Está disponível no atendimento primários para
a  população.

FAZ  PARTE  DA  PNPIC  -SUS  
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C A P Í T U L O

DICAS DE SEGURANÇA



Óleos essenciais são compostos orgânicos extraídos das plantas muito
concentrados e por isso deve-se ter cautela na utilização, evitando
excessos ou abusos no dia-a-dia. Lembre-se foram várias plantas, flores,
ou frutos para destilar uma gota.

Recomendações básicas de uso:

1 - Evite a utilização dos óleos, mesmo diluídos em mucosas (oral,
vaginal, nasal). Para esse tipo de utilização, deve-se consultar um
aromaterapeuta qualificado.

2 - Não utilize óleos essenciais diretamente na pele. Podem causar
irritações, dermatites ou alergias. Os únicos óleos que podem ser
utilizados na pele sem diluições são: lavanda e melaleuca, e mesmo
assim em pequenas áreas. 

3 - Óleos cítricos como limão, petigrain, bergamoty, laranja, etc, tem a
presença de  furocumarinas, ou seja, são fototóxicos e podem causar
manchas ou em casos mais graves queimaduras. Deve-se ter cautela e
não expor ao sol após a utilização de óleos cítricos.

5 - Há muita controvérsia sobre a ingestão ou não de óleos essenciais,
por isso nesse item, o ideal é não utilizar, apenas quando houver
orientações de algum profissional devidamente qualificado. 

6- Óleos essenciais com o componente Cineol, presente em alguns
óleos como por exemplo, Alecrim, cânfora, devem-se ser evitados por
pessoas hipertensas ou com epilepsia.

7 - Grávidas e lactantes, devem ter cautela. Principalmente nos três
primeiros meses de gestação, consulte uma especialista para melhor
óleo nessa condições. 

SEGURANÇA NA UTIL IZAÇÃO DOS
OLÉOS ESSENCIAIS

 Não deve-se abandonar tratamentos
sem conhecimento do seu médico. 
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C A P Í T U L O
COMO USAR SEU ÓLEO ESSENCIAL



O óleo essencial administrado por via respiratória, ou seja , inalado

atua de maneira holística, atuando na dimensão energética, mental,

emocional, espiritual e física. 

Método tradicional, simples  e eficaz da aromaterapia.

Como é um método que não exige esforço excessivo

do assistido é  uma forma prática para quem está

iniciando na aromaterapia. 

Pode ser utilizado lenços, difusores pessoais e

ambiente, bastões.

INALAÇÃO 
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Experimente utilizar um óleo como de

lavanda ou eucaliptos no lenço ou

cachecol.

Inalação diretamente no vidro.

Bastão aromático.

Difusores pessoais são joias/ bijuterias aromáticas,

encontrados em diversos tipos de materiais como

cerâmicas, inox, pratas.

A utilização diária dos difusores pessoais permite que tenhamos os óleos

sempre a mão e assim sua ação será realizada sempre que levar a joia

ao nariz e fazer a inalação.

 Recomenda-se um ou duas gotas no algodão e após isso, colocar no

orifício do difusor;  

Difusor pessoal 



Os réchauds são geralmente confeccionados

em cerâmica com um dispenser para colocar

uma fonte de calor (velas).

Utilize 5 a 8 gotas, complementando com água. 

Acenda vela e deixe o aroma exalar pelo

ambiente. 

Não é tão eficiente quanto a difusão a frio, mas

ainda sim é um técnica milenar. 

A liberação do óleo no ambiente, através de Réchaud,

vaporizadores, ou difusor de tomadas é uma forma prática de

utilizar a aromaterapia para tratar a família. 

Quando o óleo fica na atmosfera, promove a sensação de paz e

tranquilidade, além do cheiro agradável no ambiente. 
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A difusão fria, utiliza vaporizadores

(aromatizadores)/ difusores ultrassónicos que

liberam uma névoa. A liberação de gotículas

de óleo essencial carregadas de íons

negativos é a mais eficiente  forma de

dispersão pois preserva grande parte das

propriedades terapêuticas dos óleos

essenciais.

Réchaud

Há também no mercado difusores de tomadas, anéis para

lâmpadas, e também o improviso de colocar o óleo em uma vasilha

com água quente. Existe registros de utilização dos óleos sobre

velas de mel ou cera de abelha. Ou seja, a criatividade é a mãe

da invenção. 

Difusosres ultrâssônicos. 
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Calmantes

Estimulantes,

Afrodisíacos

Purificadores

Revigorantes

Estudos

Memória

Insônia

Meditação 

Lavanda, manjerona, camomila, tangerina 

Alecrim, hortelã, cedro atlas, pinheiro silvestre

Ylang-Ylang, jasmim, sândalo, patchouli,

gengibre, pimenta rosa, pimenta preta.

Lavandim, lemongrass, limão tahiti e siciliano,

pinheiro silvestre, camomila, gerânio, orégano.

Pinheiro, abeto, espruce negro, anis estrelado,

junipero, mandarina.

Alecrim, hortelã,  lemongrass, limão siciliano.

Manjericão, lemongrass,  junípero, alecrim.

Neroli, manjerona, lavanda, camomila, nardo,

verbena.

Breu branco, olíbano, vetiver, espruce negro,

sândalo, mirra. 

ÓLEOS PARA DIFUSÃO

1 1



Ferva 1 a 2 litros de água, de acordo com a

capacidade da bacia utilizada. 

Adicione 3 a 6 gotas do óleo essencial

escolhido. 

Esse método é muito útil para tratar problemas  no trato respiratório,

como gripes, alergias, sinusites, rinites, resfriados, tosse,  dor de

garganta, asma, bronquites, etc. .

VAPORIZAÇÃO
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 Alguns óleos indicados são: Tea
Tree, lavanda, hortelã, ho wood 
 alecrim e eucaliptus.

Cubra a cabeça, mantendo a

distância de 30 cm da bacia, inale

por 5 - 10  minutos.

Para crianças acima de 7 anos, reduzir a quantidade
de óleo e tempo pela metade. 

Antes de utilizar o óleo pela primeira vez, recomenda-
se inalar por 30 segundos e verificar se há alguma
reação alérgica.
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Quando houver a liberação demasiada de suor, pode haver o

comprometimento da sessão de massagem pois os óleos são

extremamente voláteis. Uma pela levemente aquecida, irá absorver de

maneira eficiente os óleos essenciais.

Um dos óleos mais seguros para aplicação no corpo é a lavanda. sua 

 utilização em massagens promove relaxamento, melhora quadros

depressivos.

A Fricção plantar com óleos essenciais pode ser realizada

o óleo puro ou diluído. Para utilizações de óleos puros é necessário

orientações de profissionais.

Óleos que promovem relaxamento e podem ser utilizados nos pés,

laranja doce, vetiver, lavanda.

Através da massagem, os óleos essenciais 

 penetram na pele pelas glândulas sudoríparas e

sebáceas. 

 

A massagem aromática, pode ser feita em bebês,

adultos, corpo inteiro ou partes, como por exemplo

nos pés. O mais importante é atentar-se diluição

dos óleos , pois não deve ser utilizado óleos puros

sobre a pele. 

MASSAGENS
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Método utilizado há milhares de

anos por curandeiros, terapeutas,

pessoas que usavam ervas.

Antigamente a prática consistia em

fazer um infusão bem forte, com

várias plantas, flores e raizes, e em

algumas gotas de óleo essencial ou

extrato da planta. 

ESCALDA PÉS
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É indicado para pés cansados, patologias nas pernas, inchaços.

Quando acompanhado da reflexologia, é ainda mais eficaz pois

tratará de diversos problemas.

A absorção dos óleos essenciais pela sola dos pés é rápida, segura e

eficaz, portanto deve-se respeitar diluições recomendadas de cada

óleo.  



Para banhos aromáticos em banheiras ou ofurô, dilua 7 a 18

gotas de óleo essencial de sua preferência em 3 colheres de

álcool de cereais ou óleo vegetal, dissolva bastante os óleos

essenciais. Coloque essa mistura na banheira e tome banho

como de costume. 

Durante o banho, para promover

um sensação de frescor e

relaxamento, experimente colocar

um ou duas gotas de óleo essencial

de eucalipto ou canfora. 

BANHO
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Sempre dilua os óleos antes de colocar na banheira. 



São utilizados elementos naturais como hidrolatos (hidróssois),

argilas, óleos essenciais e outros elementos naturais como água

de arroz, farinhas de açaí, aveia, cardamomo, manteigas

naturais, mel, ceras de abelhas, própolis, entre outros

elementos. 

SLOW BEAUTY é uma escolha

que utiliza a força da natureza

para tratar a pele e cabelos de

maneira natural, sustentável e

com o cuidado em toda cadeia

produtiva. Priorizando escolhas

que beneficiam o corpo, mente 

 e o planeta.

SLOW BEAUTY
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São banidos ou evitados, produtos e cosméticos  com alto  teor

de substâncias artificiais ou nocivas ao organismo, como por

exemplo parabenos, petrolatos e sulfatos.

Os óleos essenciais, óleos vegetais, argilas e hidrolatos/

hidrossóis são substâncias indispensáveis para essa prática. 
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C A P Í T U L O 
Receitas simples de 

slow beauty



Receita para escalda pés - pés e pernas cansados. 

2 gotas de óleo essencial alecrim, 

2 gotas de óleo essencial de canfora 

4 gotas junípero ou cipreste 

10 ml óleo carreador (amêndoas, coco, babaçu, abacate, andiroba).

Dilua o óleo essencial no óleo carreador e adicione o creme ou gel. 

Adicione na bacia com 3 litros de água bem quente. Mergulhe seus

pés e descanse por algum tempo. Se preferir, coloque bolas de gude

na bacia para massagens nos pés. 

Atenção: Alecrim, canfora não devem ser usados por pessoas

hipertensas.

Receita para massagem relaxante

10 gotas de óleo essencial (Lavanda, gerânio, ou Ylanlg Ylang)

100 ml de creme ou gel neutro para aromaterapia.

10 ml de óleo carreador, prensado a fria. 

Dilua o óleo essencial no óleo carreador e adicione o creme ou gel. 

Faça massagens. 

Para bebê e grávidas, convém pedir orientações a um profissional. 
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Desodorante natural 

10 gotas de óleo essencial de Lavanda

8 gotas de óleo essencial de tea tree

50 ml de leite de magnésia

40 ml de água destilada

Coloque em um vidro spray e use por até 2 meses, de preferência

escuro.

Agite bastante o óleo para diluir as moléculas do óleo essencial. 

Creme antisséptico  

9 gotas de óleo essencial lavanda

6 gotas de óleo essencial de tea tree 

1 colher de sopa de óleo de prímula 

30 gramas de creme ou base neutra.

Dilua o óleo essencial no óleo carreador e adicione o creme ou

gel. 

Utilize em infecções, alergias, manchas, pequenos cortes.

Tea Tree e lavanda são anti bactericidas. 
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Mascara de Argila

1 colher de sopa de argila (de acordo com sua pele)

10 ml de hidrossol de palmarosa, gerânio  

2 gotas de óleo essencial de gerânio ou  palmarosa 

1 gota de sangue de dragão 

Dilua o óleo essencial no hidrolato/ hidrossóis, e adicione na argila.

Use no rosto, utilizando 2 camadas generosas. 

Tônico Facial Rejuvenescedor 

100 ml de água destilada 

1 colher de álcool de cerais

3 gotas de sangue de dragão

1 gota de óleo de gerânio

2 gotas de camomila romana 

Dilua o óleo essencial no álcool de cerais e adicione a água

destilada.

Coloque em um vidro spray, e borrife durante o dia. 

O Sangue de dragão é uma seiva com propriedades

rejuvenescedoras, gerânio ajuda na elasticidade, e camomila

relaxante. 
20



Esfoliante natural 

2 colheres de sopa de aveia 

1  colher de sopa de mel

15 ml de hidrolato de palmarosa, gerânio ou tea tree 

Misture todos os ingredientes e passe no rosto, cotovelos, pés, em

movimentos circulares.

Lave o rosto e hidrate como de costume.

Tônico Facial de Pepino

1 pepino pequeno

150ml de hidrossol de camomila, gerânio ou palmarosa 

2 colheres de alcool de cerais - conservante.

Lave o pepino e passe por extrator de sucos, misture o pepino

com o hidrolato e álcool de cerais. 

. 

Use no rosto para limpeza e frescor. 

Guarde na geladeira por 4 semanas. 
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C A P Í T U L O
 

L ivros Recomedados



Para começar:

Consulta diária: 

Para quem quem

estuda: 

Aromaterapia: A cura pelos óleos essenciais.

LAVABRE, marcel. Editora Lazslo

Aromaterapia, DAVIS, Patricia. Editora Martins

Fontes. 

Guia Completo de Aromaterapia, HOARE, joana 

Editora Pensamento

O grande Manual de Aromaterapia, BAUDOX

de dominique, Editora Laszlo

Aromocalogia, uma ciência de muitos cheiros.

CORAZZA Sonia - Editora Senac

Base química dos óleos essenciais e

aromaterpia. Abordagem técnica e cientifica.

WOLFFENBUTTEL, adriana - Editora Laszlo

Aromaterapia para todos, TISSERAND, Robert,

Editora Laszlo

Hidrossóis: a aromaterapia do futuro. CATTY,

suzanne, Editora Laszlo

REFERÊNCIAS 
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