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Não existem até o momento medicamentos 
comprovadamente eficazes para o tratamento da COVID-19. 

Nenhum óleo essencial deve ser usado como 
medicamento ou em substituição aos protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, tais como o 
uso de água e sabão e álcool gel para eliminação do 

contágio. 
Tampouco podem substituir prescrição médica

adequada para tratar sintomas.

Esta cartilha é uma compilação de ensaios científicos 
que visam auxiliar o uso dos óleos essenciais (OE) como 
prática integrativa durante a pandemia da COVID-19.

NÃO DEVEMOS NOS AUTOMEDICAR

Reafirmamos que até a data da publicação desta 
cartilha NÃO HÁ TRATAMENTO ESPECÍFICO PARA 

CONTER o novo coronavírus com validação científica.

@TERRA_FLOR_AROMATERAPIA
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CORONAVÍRUS
São uma família de vírus de genoma de RNA simples, conhecidos 

desde 1960 (CoV). Os vírus da família CORONAVIRIDAE podem infectar 
animais e seres humanos.  

A característica distinta dessa família viral é o tamanho do  genoma: 
os coronavírus têm o maior genoma entre todos os vírus RNA. 

SEIS ESPÉCIES causam doenças respiratórias que variam de resfriados 
comuns até complicações respiratórias graves. Seu nome vem dos 

picos de suas membranas que lembram uma coroa.

6 TIPOS DE CORONAVÍRUS que infectam humanos:
Alfacoronavírus 229E e NL63, 

Betacoronavírus OC43, HKU1, SARS-COV e MERS-COV.

No passado, foram localizadas duas cepas agressivas de coronavírus que 
causam infecções respiratórias graves.

SARS-coV - SARS (síndrome respiratória aguda severa), transmitida por um 
animal chamado civeta mascarada.  

A primeira epidemia partiu da China em 2002 e 2003. 
Infectou pessoas em mais de 30 países, levando 10% delas a óbito.

MERS-coV - MERS (síndrome respiratória do Oriente Médio), transmitida pelo 
dromedário e morcegos. A segunda epidemia, partiu do Oriente Médio em 2012, 

com taxas de mortalidade entre 35% a 40%. 
Leva a pneumonia grave com complicações renais. 

Não houve contaminação por MERS no Brasil.

Em dezembro de 2019, surge um 
NOVO CORORAVÍRUS SARS-coV-2, 
responsável pela pandemia COVID-19.

Fonte:  The molecular biology of coronaviruses .  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/16877062. Acessado em: 04 de abril de 2020



É POSSÍVEL ESTAR COM A COVID-19 POR ATÉ 14 DIAS ANTES DE 
APRESENTAR OS SINTOMAS, QUE SÃO FEBRE, CANSAÇO E TOSSE SECA. 

A MAIORIA DAS PESSOAS (CERCA DE 80%) SE RECUPERA DA DOENÇA 
SEM A NECESSIDADE DE TRATAMENTOS ESPECIAIS.

EM CASOS MAIS RAROS, ELA PODE SER GRAVE E ATÉ FATAL. 

IDOSOS E PESSOAS COM OUTRAS CONDIÇÕES MÉDICAS (COMO ASMA, 
DIABETES E DOENÇA CARDÍACA) SÃO MAIS VULNERÁVEIS A QUADROS SÉRIOS.

Vírus são transmitidos pelo ar ou por contato pessoal 
com secreções contaminadas, como: 

Inalação de gotículas expelidas pela saliva, tosse ou 
espirros de uma pessoa infectada; 
Contato direto com as secreções nasais (catarro) de 
pessoa infectada;
Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;
Contato com objetos ou superfícies contaminadas,
seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

A TRANSMISSÃO

GRUPO-ALVO

terra-flor.com
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COMO ME PREVENIR?
ISOLAMENTO SOCIAL

DURMA BEM

BEBA BASTANTE ÁGUA

SAIA DE CASA APENAS PARA ATIVIDADES 
INDISPENSÁVEIS. SE SAIR, USE MÁSCARA!

DESCANSE E MEDITE

MANTENHA SUA GARGANTA HIDRATADA, BEBA 
PEQUENAS DOSES DE ÁGUA VÁRIAS VEZES 
DURANTE O DIA. FAÇA TAMBÉM GARGAREJOS.

ALIMENTE-SE BEM
PREFIRA FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES
EVITE BEBIDAS ALCÓOLICAS E AÇÚCAR

COMO SUGERIDO PELA OMS E MS
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COMO ME PREVENIR?
NÃO COMPARTILHE

AO TOSSIR OU ESPIRRAR

COPOS, GARRAFAS, TALHERES, etc.

FAÇA-O CONTRA SEU BRAÇO DOBRADO OU 
EM UM LENÇO, NUNCA NA MÃO. 

AO COMPRAR LEGUMES,
VERDURAS, FRUTAS OU QUALQUER 
OUTRO ALIMENTO, LAVE TODOS OS 
ALIMENTOS E TODAS AS EMBALAGENS 
ANTES DE GUARDÁ-LAS EM SUA CASA.

DEIXE JANELAS ABERTAS
MELHORE A CIRCULAÇÃO DO AR DO AMBIENTE 
EM QUE VOCÊ VIVE



PRECISOU SAIR DE CASA?

AO CHEGAR EM CASA, RETIRE SEUS CALÇADOS, ROUPAS E 
LAVE AS MÃOS; TOME BANHO NA SEQUÊNCIA.

USE MÁSCARA! #dica Pingar 1 gota da Sinergia da Defesa 
Terra Flor na parte externa da máscara.

USE ÁLCOOL GEL AO SAIR DE QUALQUER ESTABELECIMENTO 
E/OU UTILIZAR MÁQUINA DE CARTÃO / RECEBER TROCO
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EVITE USAR

LIMPE SEUS ELETRÔNICOS

ANÉIS, BRINCOS, PULSEIRAS, PIERCINGS E 
QUALQUER OUTRO OBJETO METÁLICO NO SEU 
CORPO. MANTENHA SUAS UNHAS CURTAS, EVITAN-
DO A PLORIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS.

COM ÁLCOOL GEL PELO MENOS 2X AO DIA
*SMARTPHONES, NOTEBOOKS, MOUSE, TECLADO...

COMO ME PREVENIR?
LAVE AS MÃOS



LAVE AS MÃOS
FREQUENTEMENTE

Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete.
Friccione as palmas das mãos entre si, entrelace os dedos,

friccione as polpas digitais, unhas e punhos.

DESLIGUE A TORNEIRA DURANTE
O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO!

terra-flor.com



USE MÁSCARA
Por que alguns países estão instruindo cidadãos a usar

 máscara e o que se sabe sobre a eficácia delas?

Mesmo que as máscaras não protejam o usuário contra 
infecções, autoridades afirmam que elas podem impedir a 

transmissão de vírus por meios de gotículas de saliva e tosse.
 

A adoção de máscaras está fazendo diferença crucial na 
capacidade dos países em controlar a disseminação do vírus.

Como estão faltando EPIs nos hospitais e para os profissionais da área 
da saúde, faça sua máscara em casa!

 
Epidemiologistas afirmam que há muitas pessoas que carregam o vírus, 

mas não demonstram sintomas.  

Máscaras impedem que gotículas que transportam o vírus se dispersem e 
infectem outras pessoas.
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#dica Pingue 1 gota da Sinergia da Defesa Terra Flor na parte 
externa da máscara e beneficie-se de seus potenciais 

imunoestimulantes e antivirais. 

#façavocemesmo https://youtu.be/WXxPsLxkX8o



POR AMOR
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CONSCIENTIZE IDOSOS
E PESSOAS QUE ESTÃO INSERIDAS NO GRUPO 
DE RISCO PARA FICAREM EM CASA, SEM 
CONTATO COM O EXTERIOR.

CUIDADO COM #FAKENEWS
CERTIFIQUE-SE  DA VERACIDADE ANTES DE 

COMPARTILHAR UMA NOTÍCIA OU RECOMENDAÇÃO

FIQUE TRANQUILO,
PARTICIPE DO ISOLAMENTO SOCIAL COMO SU-
GERIDO PELA OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DA SAÚDE) E PELO MS (MINISTÉRIO DA SAÚDE 
BRASILEIRO). 



INVERNO & GRIPES
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O inverno se aproxima aqui no Brasil e com ele o frio. 
Isso aumenta a vulnerabilidade do sistema respiratório 

à proliferação de outros vírus, como o influenza .

A pandemia da COVID-19 está em foco e concentrando os esforços 
das autoridades sanitárias, mas não podemos perder de vista 
outros vírus que atacam e debilitam nosso sistema respiratório.

Os cuidados com a transmissão do novo coronavírus também 
ajudam a evitar a transsissão de outros vírus, como o 

influenza .  Isso é importante pois este vírus deixa o corpo 
debilitado e muito mais suscetível a complicações posteriores.

O frio não causa gripe, apenas beneficia a propagação do               
vírus ,  inclusive daí vem o nome influenza, dado pelos 

italianos relacionando a “influência” que o inverno causa na sua 
disseminação. 

Para nos protegermos do frio criamos ambientes 
fechados e assim mais condições para a disseminação dos vírus.

Lugares fechados, não ventilados, onde as pessoas tossem, 
espirram ou falam muito perto umas das outras são propícios 

ao contágio.

Fique em casa 
e cuide de seu sistema imunológico!



INVERNO & GRIPES
Nesse inverno, se estiver resfriado, redobre seus 

cuidados de higiene e não tenha contato com 
pessoas que estejam em grupos de risco.

Gotículas de saliva ou de secreção respiratória 
expelidas ao falar, tossir ou espirrar carregam o 

vírus da gripe.

A distância segura entre uma pessoa e outra para 
evitar a contaminação é de 2m .

Seja consciente!

terra-flor.com

ALIMENTE-SE BEM
DURMA BEM

AME-SE
RENOVE-SE

REINVENTE-SE



VÍRUS DA GRIPE
O vírus Influenza também possui a estrutura gênica de RNA e divide-se em 
três tipos: Tipo A, Tipo B e Tipo C. 

Os tipos A e B, são extremamente mutáveis sendo também os mais 
agressivos.  Cepas diferentes desses dois tipos de vírus causam surtos 
sazonais regulares de gripe. 
Já o tipo C não causa uma doença gripal típica.

O tipo A causa a maioria dos casos de gripe, em torno de 70% em uma 
estação típica. Os outros casos são ocasionados pelo tipo B. 

As cepas da gripe tipo A recebem sua designação baseada nas versões 
específicas de duas proteínas presentes na superfície do vírus. 

As proteínas são:
H - para hemaglutinina;
N - para neuraminidase. 

Há 18 proteínas H e 11 proteínas N diferentes. 

Assim, a cepa do vírus influeza A, em 2009 recebeu o nome de H1N1. 
E essa cepa do H1N1 foi responsável pelo surto, conhecido como pande-
mia de gripe suína ,  ocorrido entre 2009 e 2010. 

A gripe suína também foi causada por um novo vírus que passou por uma 
mutação em animais e começou a infectar humanos, causando uma 
doença que poderá ocasionar complicações respiratórias graves. 

Em quase 16 meses da pandemia de H1N1, a OMS contabilizou mais de 493 
mil casos confirmados e de 18,6 mil mortes.

A cepa do vírus da gripe que causa surtos está sempre mudando 
ligeiramente, de forma que, a cada ano, o vírus da gripe se 
apresenta ligeiramente diferente em relação ao ano 
anterior.
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H1N1 X SARS-Cov-2
Segundo a OMS, a gripe suína, provocada pelo H1N1, também foi uma
doença grave. Porém, o H1N1 não colocou cidades ou nações inteiras em 
quarentena. Em alguns países, viajantes passaram por triagens, casos 
suspeitos foram isolados e aulas chegaram a ser suspensas. Mas a 
disseminação desse vírus não chegou a paralisar países como vemos agora.

Mas então por que estamos fechando países inteiros agora?

Presenciamos neste momento, as maiores economias do mundo tomando 
medidas drásticas para frear o avanço do Sars-Cov-2 ,  o novo coronavíru que 
desencadeou a pandemia da COVID-19.
 
Médicos e virologistas afirmam que o Sars-Cov-2 tem características 
diferentes do H1N1 e está causando uma pandemia mais grave, contra a 
qual não temos outras armas até este momento além do isolamento social.

Em abril de 2009 o H1N1 foi detectado no México e nos Estados Unidos. 
Quatro meses depois, ele havia se disseminado para mais de 120 países e 
deixado dezenas de milhares de pessoas doentes.

Assim como o Sars-Cov-2 ,  o novo H1N1 era transmitido por meio de tosse e 
espirros ou pelo contato direto com uma pessoa infectada e com 
secreções respiratórias. Mas o H1N1 era duas vezes menos transmissível do 
que o novo coronavírus.

A OMS aponta que uma pessoa com H1N1 era capaz de infectar de 1,2 a 1,6 
pessoas. Segundo cientistas o índice para o Sars-Cov-2 varia bastante de 
local para local, no entanto, sua rápida disseminação tem levado 
epidemiologistas a afirmar que o índice é maior do que 3.
 
A pandemia atual ainda não completou quatro meses e já superou o 
número de infecções e vítimas fatais da anterior. 
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VACINAS
A pesquisa de uma vacina contra o Sars-Cov-2 vem avançando 
rapidamente e parece haver mais de 20 versões em desenvolvimen-
to. Mas ainda é preciso garantir que funcionem e que sejam segu-
ras. E, mesmo que alguma se prove eficaz, será preciso ter formas 
de produzí-la em massa.



SISTEMA IMUNOLÓGICO
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Esses sentimentos afetam a resposta imunológica?

Segundo pesquisas da psiconeuroimunologia, a 
relação entre stress e doença começou por ser 

estabelecida por Selye (1976)¹, sugerindo que o stress 
crônico contribuía para um estado de exaustão do 

organismo pondo em risco seu equilíbrio.

Assim, o organismo humano, ao fim de um determinado 
tempo sob condições de stress, terá os sitemas 
nervoso, imunológico e hormonal afetados e as 

manifestações de doença ocorrem com mais facilidadade.

Partindo da concepção de que o sistema imunológico é 
integrado com os sistemas endócrino e nervoso, 
podemos inferir que a gestão dos stress poderia 

ajudá-lo a responder com mais eficiência diante de uma 
demanda imunológica.

“Em quarentena, brasileiro se sente mais estressado,       
ansioso e entediado” Folha de São Paulo, 6/4/20.

¹. Selye H. (1976)Stress without Distress. In: Serban G. (eds) Psychopathology 
of Human Adaptation. Springer, Boston, MA.



AROMATERAPIA 
NA GESTÃO DO STRESS 

CAUSADO PELO 
ISOLAMENTO SOCIAL

Os aromas dos óleos essenciais (OE) estimulam as 
células olfatórias a emitirem sinalização 
eletroquímica até as estruturas límbicas, 

modulando dessa forma sentimentos 
e emoções.

Com as emoções de ansiedade, insegurança e 
medo moduladas, baixamos os níveis dos 

hormônios do stress (cortisol e adrenalina), 
e nosso sistema imunológico pode produzir 

respostas imunes mais efetivas.

Pesquisas recentes apontam para o fato de que 
uma mente tranquila e pacífica é fundamental na 

prevenção de sintomas e aceleração da capacidade 
do corpo em controlar infecções e inflamações.

terra-flor.com



A aromaterapia utiliza a seu favor as sensações, 
sentimentos, memórias, reações físicas e todos os outros 
estímulos provocados pela inalação dos óleos essenciais.

É uma ciência ligada à química molecular aromática. 
Através de pesquisas realizadas desde o início do século 

XX até os dias de hoje, ficou demonstrado como as 
moléculas presentes nos óleos essenciais possuem

informações químicas que ajudam a manter nossa saúde 
e equilíbrio orgânico de maneira natural e efetiva.

Os óleos essenciais quando aspergidos no ambiente 
podem apresentar potencial 

antimicrobiano, cicatrizante, relaxante,
sedativo, estimulante, afrodisíaco e muitos outros. 
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ÓLEOS ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR A 
IMUNIDADE E ANTIVIRAIS
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ÓLEOS ESSENCIAIS PARA ESTIMULAR A 
IMUNIDADE E ANTIVIRAIS
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ÓLEOS ESSENCIAIS PARA TRANQUILIZAR 
A MENTE E RELAXAR O CORPO
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ÓLEOS ESSENCIAIS PARA 
ALEGRAR O AMBIENTE

terra-flor.com
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USO:
FRICÇÃO PLANTAR
GARGAREJO

NA MÁSCARA
Pingue de 2 a 3 gotas um copo d’água. Gargareje sem engolir!

Pingue 1 gota na parte externa da máscara.

LENÇÓIS E ALMOFADAS
AROMATIZAÇÃO AMBIENTAL

*A SINERGIA DA 
DEFESA É UM 
BLEND COM 9

ÓLEOS 
ESSENCIAIS 

PARA 
ESTIMULAR A 
IMUNIDADE, 

COM 
POTENCIAL 

ANTISSÉPTICO E 
ANTIVIRAL



USO:
FRICÇÃO PLANTAR

LENÇÓIS E ALMOFADAS

INALAÇÃO E VAPORIZAÇÃO

AROMATIZAÇÃO AMBIENTAL

terra-flor.com

*A SINERGIA 
CALMANTE É 

UM BLEND COM 
5 ÓLEOS 

ESSENCIAIS 
PARA 

AUXILIAR O 
REPOUSO E O 

RELAXAMENTO, 
TRAZENDO PAZ 
E BEM ESTAR
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Aromatização Ambiental

Colar Aromático

Pingue mais ou menos 10gotas de óleo 
essencial na água do difusor ambiental. 
Adicione mais ou menos gotas de 
acordo com a intensidade do aroma.

Pingue 3 gotas de óleo essencial no 
algodão e acomode-o no orifício do 
colar. Adicione mais gotas toda vez que 
o aroma acabar.

Compressa Peitoral
Dilua 3 gotas de óleo essencial em 1 
colher de sopa de óleo vegetal e
massageie a região peitoral. 
Após a massagem, aplique uma
compressa morna.



4

5

6

Fricção Plantar

Inalação

Pingue 3 gotas de óleo essencial 
diretamente na planta de cada pé e 
friccione. 

No lenço de papel, pingue 3 gotas de 
óleo essencial; no inalador próprio para 
uso aromaterápico, pingue 5 gotas; 

Massagem e Hidratação
Adicione de 50 a 70 gotas do óleo 
essencial em 120ml de óleo vegetal e
utilize-o na massagem ou hidratação-
após o banho (não é necessário 
enxaguar).
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Vaporização

Escalda Pés

Pingue de 5 a 7 gotas de óleo essencial 
e em um recipiente com água quente, 
cubra a cabeça com uma toalha ou 
cobertor e inspire profundamente até a 
água esfriar.

Dilua 15 gotas de óleo essencial ou 
sinergia em uma colher de óleo vegetal 
e coloque numa balde ou ofurô de pés. 

Lençóis e almofadas do sofá
Pingue 2 gotas de óleo essencial nos 
lençóis antes de dormir e nas 
almofadas do sofá durante seu 
descanso.

7

8

9
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BEBÊS (a partir de 3 meses)
OEs seguros: Ravensara, Lavandin e Euca-
lipto radiata

Fricção: Dilua 1 gota de OE em 1 co-
lher de sopa de óleo vegetal de se-
mente de uva e massageie os 
pézinhos, o peito e a coluna vertebral.

*

CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS 
OEs seguros: Ravensara, Eucalipto radiata, 
Limão siciliano, Lavandin, e Tea tree 

Fricção plantar: Pingue 2 gotas de OE 
em cada pé e friccione

Aromatização ambiental: Pingue 10 
gotas de OE na água do difusor 
ambiental e deixe por pelo menos 
15min, 3x ao dia. 

*
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#FAÇAVOCÊMESMO
#FAÇAVOCÊMESMO
#FAÇAVOCÊMESMO
#FAÇAVOCÊMESMO
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Spray antisséptico

Limpar as vias aéreas respiratórias

Adicione 40 gotas de OE de Tea tree em uma 
solução de 60ml de álcool de cereais e 40ml de 
água floral. Use com um frasco spray. Borrife 
onde quiser.

Em uma bacia de água quente, adicione 2 gotas 
de OE de Tea tee + 3 gotas de OE de Ravensa-
ra + 2 gotas de OE de Lavandin; cubra a cabeça 
com uma toalha ou cobertor e inspire 
profundamente até a água esfriar.

Óleo imunoestimulante 
Adicione de 50 a 70 gotas da Sinergia da 
Defesa em 120ml de óleo vegetal e utilize-
-o na massagem ou hidratação após o banho 
(não é necessário enxaguar). 



#FAÇAVOCÊMESMO
#FAÇAVOCÊMESMO
#FAÇAVOCÊMESMO
#FAÇAVOCÊMESMO

4 Óleo imunoestimulante

Para bebês, em um frasco adicione 10ml de 
óleo vegetal de sua preferência (semente de 
uva, jojoba) e pingue 2 gotas de OE de Ra-
vensara. Aplique 7 gotas dessa mistura, 3 ve-
zes por dia, no tórax e na sola dos pés, por 7 
dias! 
Para crianças de 2 a 6 anos ,   pode-se pingar 
2 gotas de OE de Ravensara + 2 gotas de OE 
de tea tree.

Para bebês e crianças

EM NOSSO SITE VOCÊ ENCONTRA
MUITO MAIS INFORMAÇÃO E FORMAS DE USO

DE CADA UM DOS ÓLEOS ESSENCIAIS !

Acesse e confira!
www.terra-flor.com

terra-flor.com



Para bebês e crianças
QUER SABER MAIS

SOBRE AROMATERAPIA E
ÓLEOS ESSENCIAIS?

terra-flor.com

Faça o download 
GRATUITO do APP

no seu smar tphone

Acesse:
www.vishwaaroma.com

“GUIA DE 
AROMATERAPIA ”



MOLÉCULAS 
AROMÁTICAS COM       

POTENCIAL ANTIVIRAL

Moléculas monofenólicas: cravacrol, timol 
• OE de Ajowan (Trachyspermum amni);
• OE de Orégano (Origanum vulgare);
• OE de Tomilho qt. timol (Thymus vulgaris).

Moléculas difenólicas: timo-hidroquinona
• OE de Funcho doce (Foeniculum vulgare).

Moléculas monoeter-metil-fenólicas: metilchavicol, estragol, anetol.
• OE de Manjericão exótico qt. metilchavicol (Ocimum basilicum);
• OE de Anis estrelado (Pimpinela anisum).

Moléculas dieter-metil-fenólicas: eugenol, miristicina.
• OE de Canela folha (Cinnamomum zeylanicum);
• OE de Cravo folha (Sysygium caryophyllatus);
• OE de salsa sementes (Petroselinum crispum);
• OE de Ravensara (Ravensara aromatica);
• OE de Noz moscada (Myristica fragrans).

Moléculas trifenólicas: apiol. 
• OE de salsa sementes (Petroselinum crispum).

antimicrobiano, antisséptico e imunoestimulante

FENÓIS

*SUPLEMENTO  TÉCNIC0

Os óleos essenciais são constituídos de moléculas químicas. Essas moléculas são 
formadas por Carbono (C), Hidrogênio (H), Oxigênio (O), Nitrogênio (N) e Enxofre (S). 

Quimicamente possuímos dois grande grupos de moléculas aromáticas. 
Terpenos: Monoterpenos, Sesquiterpenos e Diterpenos (moléculas com C e H); 

Terpenóides: (moléculas mais complexas com C, H, O, N e S). Essas são agrupadas em 
famílias químicas ex: ALDEÍDO, CETONA, FENOL, ÉSTERES, ÉTERES, ÁCIDOS, ÓXIDOS, 

LACTONAS, ETC.)
Cada agrupamento de família química possui potencial terapêutico específico.



Moléculas de álcoois monoterpênicos: citronelol, geraniol, linalol, 
mentol, terpineol, terpine-ol-4.
• OE de Manjericão doce qt. linalol (Ocimun canun);
• OE de Cajeput (Melaleuca leucadendron);
• OE de Tea tree (Melaleuca alternifolia);
• OE de Tea tree Limão (Leptospermum petersonii); 
• OE de Ho wood (Cinnamomum camphora qt.linalol);
• OE de Eucalipto citriodora (Eucalyptus citriodora);
• OE de Palmarosa (Cymbopogon martinii);
• OE de Tomilho qt.linalol (Thymus vulgaris);
• OE de Ravensara (Ravensara aromatica).

ÓXIDOS

ÁLCÓOIS MONOTERPÊNICOS

MONOTERPENOS

MOLÉCULAS 
AROMÁTICAS COM       

POTENCIAL ANTIVIRAL
antimicrobiano, antisséptico e imunoestimulante
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Moléculas de Óxidos: 1,8-cineol. 
• OE de Ravintsara (Cinnamomum camphora qt.cineol);

• OE de Eucalipto glóbulos (Eucalyptus globulus);
• OE de Eucalipto radiata (Eucalyptus radiata);

• OE de Louro: (Laurus nobilis).

Moléculas monoterpênicas: limoneno, terpineno.
• OE de limão siciliano (Citrus limon);
• OE de grapefruit (Citrus paradisi);
• OE de laranja doce (Citrus sinensis, C. aurantium);
• OE de Cipreste (Cupressus sempervirens);
• OE de Pinho da Sibéria (Abies sibirica);
• OE de Espruce negro (Picea mariana);
• OE de Pinheiro silvestre (Pinus sylvestris).
• OE de Ravensara (Ravensara aromatica).



ALDEíDOS

MOLÉCULAS 
AROMÁTICAS COM       

POTENCIAL CALMANTE
relaxante, ansiolítico e sedativo

*SUPLEMENTO  TÉCNIC0

terra-flor.com

Moléculas de álcoois monoterpênicos: geraniol, linalol, citral. 
• OE de Gerânio (Pelargonuim graveolens);

• OE de Lavanda (Lavandula officinalis); 
• OE de Ho wood (Cinnamomum camphora qt.linalol);

• OE de Palmarosa (Cymbopogon martinii);
• OE de May Chang (Litsea cubeba);

• OE de Ylang Ylang (Cananga odorata).

Moléculas de aldeídos: acetato d elinalila, acetato de geranila, aceta-
to de bornila• OE de Gerânio (Pelargonuim graveolens);
• OE de Lavanda (Lavandula officinalis); 
• OE de Ho wood (Cinnamomum camphora qt.linalol);
• OE de Yuzu (Cymbopogon martinii);
• OE de May Chang (Litsea cubeba);
• OE de Ylang Ylang (Cananga odorata).
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Agradecemos a todos os pesquisadores e profissionais 
da saúde que encontram-se na linha frente no combate a 

pandemia COVID-19. 

Em nossas redes sociais, cartilhas e e-books 
oferecemos orientações de uso geral dos óleos 

essenciais e vegetais. No entanto, para tratamen-
tos de saúde específicos, a recomendação deve 
partir de um médico junto a um aromaterapeuta 

clínico qualificado, que possam avaliar o seu caso 
em particular e indicar o tratamento que atenda 

as suas necessidades, de modo a possibilitar
resultados eficientes.
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