
para cuidar da sua beleza e 
ganhar dinheiro com a Aromaterapia

produzindo e vendendo
produtos naturais e 
aromaterápicos!

Tenha uma
Renda Extra

produtos
naturais5



Como cuidar da sua beleza com a

Aromaterapia

Os óleos essenciais possuem propriedades específicas 
para cuidar da sua beleza, higiene e saúde. Ao mesmo 
tempo que você pode tratar a pele e cabelo, você estará 
tratando terapeuticamente outros níveis do seu ser, já que 
os óleos essenciais agem de forma multidimensional: nível 
físico, mental, emocional, energético e espiritual. Além 
de tratar os aspectos sintomáticos, é importante tratar as 
causas que podem ser importantes influenciadores dos 
distúrbios em beleza. 

“Quer dizer que, por exemplo, além de tratar minha acne, 
posso tratar minha irritabilidade ao mesmo tempo? E que 
essa irritabilidade pode ser a causadora da minha acne?” 

Sim! Lembrando que cada caso possui suas causas 
específicas e que devem ser investigadas a fundo.

E isso é possível, através, do autoconhecimento, do 
conhecimento dessa ferramenta maravilhosa que é a 
Aromaterapia e, se necessário do auxílio de profissionais 
especializados para compreender tudo que permeia o seu 
processo terapêutico. Neste ebook você terá algumas 
dicas para cuidar da sua beleza e distúrbios específicos 
ligados a esse tema, através da Aromaterapia. 

Saiba como ficar lindx e saudável ao mesmo tempo! 

Vanessa Puton
Naturóloga e ThetaHealer

Facilitadora do Curso de Aromaterapia a Distância:
Abordagem Multidimensional dos Óleos Essenciais



O que é a

Aromaterapia

É uma prática terapêutica que faz uso de óleos 
essenciais extraídos dos vegetais, que são 
super concentrados em componentes 
químicos e variados benefícios medicinais. 
1 gota de óleo essencial equivale a cerca de 
20 xícaras de chá, por isso deve ser utilizado na 
dosagem correta ao inalar e devidamente 
diluído, através de via tegumentar. As 
moléculas dos óleos essenciais são altamente 
voláteis e adentram o bulbo olfativo, se 
comunicando diretamente com o sistema 
límbico, onde se encontram nossas memórias, 
sensações, emoções e crenças. Outra via de 
acesso é através da pele, entrando em contato 
com a corrente sanguínea e, 
consequentemente todo o organismo. As 
moléculas dos óleos essenciais possuem baixo 
peso molecular e são facilmente eliminadas 
pelo organismo, diminuindo assim a 
possibilidade de efeitos colaterais.
 
A Aromaterapia tem ação terapêutica para 
tratar o ser humano de forma integral (nível 
físico, mental, emocional, energético, 
espiritual). Esta terapia é reconhecida no Brasil 
como Prática Integrativa e Complementar, 
assim como na Inglaterra. Na França é 
considerada uma especialidade médica e na 
Austrália como um prática complementar. 
Existem várias evidências científicas mostrando 
os efeitos terapêuticos desses recursos 
naturais, além de várias outras abordagens mais 
tradicionais e simbólicas de uso, em que 
podemos unir todos os conhecimentos para 
uma abordagem multidimensional dos óleos 
essenciais. 



Óleos Essenciais  x Essências Sintéticas
São substâncias 100% puras, naturais e 
voláteis extraídas de várias partes dos vegetais, 
como: raiz, caule, flor e folhas e que possuem 
diversas propriedades medicinais. Importante 
não utilizar essências sintéticas, pois possuem 
derivados de petróleo, corantes, óleo mineral e 
outros componentes que fazem mal ao seu 
organismo. Atenção com essas diferenças! 
Para se beneficiar da Aromaterapia, você deve 
utilizar os óleos essenciais e suas variadas 
propriedades terapêuticas para tratamento 
físico, mental, emocional, energético e 
espiritual. Importante também investigar a 
pureza dos óleos essenciais e dar preferência a 
marcas que valorizam essa questão.

Sobre os produtos deste ebook:
Realizar um teste na parte do antebraço, em pele 

mais sensível, deixando agir o produto até 2 horas. 
Se houver vermelhidão ou alergia, evitar utilização. 

Atenção com as precauções de cada produto.



da acne

cicatrizante
antisséptico
anti-infalamatório

Composto de tratamento

Efeito Psicoemocional:
clareza mental, sedativo do SNC, 
autoconfiança

Ingredientes:
     1 frasco para 30 ml

     30 ml de óleo vegetal de Rosa 
Mosqueta 

     3 gotas de óleo essencial de 
Lavanda (Lavandula officinalis, 
angustifolia)

     1 gota de óleo essencial de 
Cedro (Cedrus atlantica)

     2 gotas de óleo essencial de 
Gerânio (Pelargonium graveolens)

1

$

Preparo: 
Acrescente os óleos essenciais 
no óleo vegetal e misture bem. 
Coloque em um frasco limpo ou 
esterilizado.

Validade:  
8 meses

Precauções: 
Crianças e grávidas devem evitar

 Valor custo: R$8 
 Valor venda: R$10 a R$15
  Lucro: 100%



acalma e
regenera

a pele

Máscara Facial

Indicação Psicoemocional:
calmante e sedativo do SNC

Ingredientes:
     1 frasco para 100 ml

     5 gramas de colágeno em pó 

     5 gramas de camomila em pó 
em 80 ml de água quente 
(Infusão)

     6 gotas do óleo essencial de 
Lavanda (Lavandula officinalis, 
angustifolia)

relaxante

$

2

Preparo: 
Misturar colágeno e infusão de 
camomila. Só acrescentar o óleo 
essencial quando a infusão 
estiver esfriado. Deixar agir na 
pele do rosto por 20 minutos.

*Você pode deixar todos os componentes 
separados e só acrescentar a água quente e 
depois de esfriar, o óleo essencial, quando 
for utilizar.

Validade:  
6 meses 

Valor custo: R$4
Valor venda: R$10
Lucro: 150%



Esfoliante

Indicação Psicoemocional:
força, vitalidade e calmante SNC

Ingredientes:
     1 frasco para 30 ml

     30 ml de óleo vegetal de coco 

     2 colheres de sopa farinha de 
milho (grânulos)

     2 gotas de óleo essencial de 
Gerânio (Pelargonium 
graveolens)

     1 gota de óleo essencial de 
Cedro (Cedrus atlantica)

para o corpo

limpa e
regenera 
a pele

3

$

Preparo: 
Misture a farinha de milho e óleo 
vegetal de coco e acrescente os 
óleos essenciais. Misture bem.

Validade:  
6 meses 

Precauções: 
Crianças e grávidas devem evitar

Valor custo: R$4
Valor venda: R$8
Lucro: 100%



cicatrizante
antisséptico

anti-rugas
anti-estrias

anti-envelhecimento

Hidratante

Indicação Psicoemocional:
Limpeza mental, calmante, 
melhora a auto-estima

Ingredientes:
     1 frasco para 60 ml

     60 ml óleo vegetal de Rosa 
Mosqueta

     4 gotas de Lavanda 
(Lavandula officinalis, 
angustifolia)

     2 gotas de Gerânio 
(Pelargonium graveolens) 

corporal

$

4

Preparo: 
Em um frasco limpo de 60 ml, 
insira o óleo vegetal e 
acrescente os óleos essenciais, 
misturando bem.

Validade:  
8 meses. 

Precauções: 
Grávidas devem evitar.

Valor custo: R$10,50
Valor venda: R$25
Lucro: 140%



brilho
força
maciez aos fios

Indicação Psicoemocional:
 Estrutura, vitalidade, melhora a 
memória e o foco.

Ingredientes:
     1 frasco para 300 ml

     150 ml Base Neutra de 
Shampoo

     150 ml de infusão de 1 colher 
(sopa) Sálvia e 1 colher (sopa) 
Alecrim

     1 colher (sopa) de mel 

     6 gotas de Cedro (Cedrus 
atlantica)

     6 gotas de Alecrim (Rosmarinus 
officinalis)

Shampoo

$

5 Preparo: 
Em um recipiente esquente a 
água até quase ferver e 
acrescente a Sálvia e Alecrim, 
desligue o fogo e tampe este 
recipiente. Deixe-o esfriar. Pegue 
um recipiente de shampoo e 
acrescente a infusão, a base 
neutra de shampoo, o mel e 
acrescente os óleos essenciais. 
Misture bem.

Validade:  
6 meses. 

Precauções: 
Crianças, grávidas, epilépticos e 
hipertensos devem evitar.

Valor custo: R$15
Valor venda: R$27
Lucro: 80%



antisséptico
permite o fluxo
natural da 
transpiração

Desodorante

$

Bônus

Ingredientes:
     Frasco para 30 ml

     30g de Óleo vegetal de coco

     6 gotas de óleo essencial de Tea Tree 
(Melaleuca alternifolia)

Preparo: 
Se precisar, derreta o óleo vegetal de coco em 
banho maria, deixe esfriar 5 minutos e acrescente 
os óleos essenciais.

Validade:  
6 meses.

Valor custo: R$4
Valor venda: R$10
Lucro: 150%



Negócio Lucrativo de Cosméticos Naturais

O Curso Empreende Aroma é um treinamento inédito feito pelo 
Instituto Ekanta para você começar com o que já têm em sua 

casa através de 10 Módulos, mais de 25 vídeo-aulas de Conteúdo 
com base nos ensinamentos da Aromaterapia.

Tenha uma nova profissão, com consciência ambiental e podendo 
ganhar dinheiro fazendo o bem - Comece Hoje Mesmo!

Tenha seu negócio próprio, ajude o bem-estar de seus clientes e garanta 
uma renda mensal de R$2.000 a R$4.000 fazendo produtos 

terapêuticos e cosméticos naturais que irão ajudar as pessoas.

Garantir vaga no curso Empreende Aroma

Curso 100% online, Garantia de 30 dias

ekanta.net   contato@ekanta.net

através dos Ensinamentos da Aromaterapia

Aprenda como ter um

Sem Grandes Investimentos
e no Conforto de sua Casa

Contendo os Detalhes, Fórmulas e
Passo-a-Passo para seu SUCESSO.


