




Marca de cosméticos orgânicos e naturais certificados ECOCERT

PRODUTOS 100% LIVRES DE:

Conservantes, Fragrâncias e Corantes sintéticos;

Petrolatos, Sulfatos, Ftalatos, Propilenoglicol, Silicones, EDTA, BHT, Formol, 
Metais pesados, Parafina ou Óleo Mineral, PEGs, Triclosan, Nanopartículas;

Ingredientes geneticamente modificados.

Petrolatos, Sulfatos, Ftalatos, Propilenoglicol, Silicones, EDTA, BHT, Formol, 
Metais pesados, Parafina ou Óleo Mineral, PEGs, Triclosan, Nanopartículas;



Os PERFUMES TERAPÊUTICOS ajudam a eliminar padrões men-
tais (sabotadores), crenças e suposições que minam nossa auto-
confiança e determinação. 
Os PERFUMES TERAPÊUTICOS nos dão acesso a poderes men-
tais inexplorados, trazendo para nosso dia a dia sensações de 
tranquilidade, alegria, curiosidade, amor, afeto e eliminando 
sentimentos como raiva, autocritica, 
ansiedade e estresse.
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Perfumes Naturais, por que usa-los?
 As fragrâncias sintéticas dos perfumes tradicionais contêm em suas composições ingre-

dientes que podem desencadear: asma, chiado no peito, dores de cabeça e a dermatite de 

contato. Sem contar em possíveis alterações hormonais, pois muitos desses componentes 

são disruptores endócrinos.  Sabe-se também que há o uso disseminado de substâncias 

que não foram avaliadas em relação ao quesito segurança do usuário. 

 No caso do perfume natural, as fragrâncias sintéticas são substituídas pelos óleos es-

senciais, substâncias naturais extraídas das plantas, extensivamente testadas e seguras 

para uso em cosméticos.



Perfume Terapeutico Amor Proprio
Óleos essenciais: Rosas, Gerânio, Ylang ylang, Bergamota, Mirra

Padrão Mental (Sabotador): Prestativo

Quando utilizar: Se tem dificuldade de dizer não. 
Se coloca as necessidades de outros acima das suas. 
Se vive tentado conseguir afeto, servindo, ajudando e
 se colocando à disposição das outras pessoas em 
detrimento das suas próprias necessidades, sejam 
físicas, emocionais ou mesmo financeiras. 
Fica ressentido por achar que os outros não lhe dão o
devido crédito por tudo que faz.

O que o perfume faz por você: Aumenta sua auto estima. 
Traz amor por si mesmo. Eliminar carências, complexo de
inferioridade, sentimentos de rejeição e dependência. 
Traz autoaceitação, confiança, coragem para expressar 
o seu verdadeiro eu. 
Ajuda a descobrir seus dons e a sua missão de vida.

Perfume Terapeutico Amor Proprio
Rosas, Gerânio, Ylang ylang, Bergamota, Mirra
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Óleos essenciais: Gerânio, Cardamomo, Patchouli, Grapefruit, 
Cipreste

Padrão Mental (Sabotador): Controlador

Quando utilizar: Se tem necessidade de assumir a respon-
sabilidade e controlar situações, forçando as ações das 
pessoas à sua própria vontade.  Tem alta ansiedade e 
impaciência quando não é possível ter as situações 
sob controle. É determinado, confrontador e direto. 
Leva as pessoas além de suas zonas de conforto.  A 
comunicação direta é interpretada pelos outros 
como raiva ou crítica.

O que o perfume faz: Ajuda a digerir as situações 
da vida, ser menos intolerante, rígido e controla-
dor. Traz flexibilidade para aceitar as diferenças 
e as mudanças. Estimula a tolerância. Trabalha 
a sensibilidade, o carinho, a ternura e o afeto 
que por alguma razão deixamos de lado para 
sobreviver.



Óleos essenciais: Camomila, Lavanda, Laranja doce, Grapefruit, Patchouli, 
Cedro, Sândalo

Padrão Mental (Sabotador): Hiperrealizador

Quando utilizar: Quando só  se tem foco para o trabalho e para realizações. 
Quando deixa de lado os relacionamentos que não tem a ver com o trabalho. 
Quando não se permite desfrutar a vida, tirar férias. Quando perde contato com 
suas necessidades mais profundas de relacionamento.

O que o perfume faz: Trabalha a calma, a serenidade e paz interior. Trabalha o 
entusiasmo, a vontade de viver, de encontrar os amigos, de se relacionar, de se 
permitir tirar férias. Equilibra o excesso de trabalho. Estimula a reflexão sobre 
nossas ações e percepção sobre o mundo. Aumenta o nosso olhar interior.

Perfume Terapeutico Realizador
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Óleos essenciais: Grapefruit, Bergamota, Cipreste, Gerânio, Patchouli

Padrão Mental (Sabotador): Insistente

Quando utilizar: Quando se tem necessidade de ordem e organi-
zação levadas ao extremo. Quando se é muito perfeccionista a 
ponto de gerar ansiedade. Quando se está muito crítico de si 
mesmo e dos outros. Quando exige padrões de perfeição muito 
altos para si e para os outros.

O que o perfume faz: Minimiza as regras muitos rígidas 
de como a vida deve ser vivida. Traz auto-
estima e autoaceitação, o viver de 
forma mais leve. Traz desapego e 
libertação dos padrões. Vai traba-
lhar o amor, a generosidade por 
si e pelos outros. Estimula a 
tolerância.

Grapefruit, Bergamota, Cipreste, Gerânio, Patchouli
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Óleos essenciais: Limão, Laranja Amarga, Lemongrass, Bergamota, Vetiver

Padrão Mental (Sabotador): Inquieto

Quando utilizar: Quando raramente fica em paz ou satisfeito com a atividade do 
momento. Quando se está em constante busca de emoção na próxima atividade. 
Quando distrai-se facilmente e perde o foco. Quando essa busca por novidades 
te mantém sempre ocupado, executando muitas tarefas e planos diferentes e 
acaba por não terminar nada.

O que o perfume faz: Limpa e ordena os pensamentos.
Estimula a concentração, a memória, o foco e o planeja-
mento. Trabalha a hiperatividade, devolve a calma e 
reduz a ansiedade. Promove autodetermina-
ção para se conquistar o que se deseja. 
Estimula a persistência e o aterramen-
to para realização dos ideais e 
sonhos.

Limão, Laranja Amarga, Lemongrass, Bergamota, Vetiver
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Óleos essenciais: Laranja doce, Cipreste, Olíbano, Sândalo, Bergamota

(Padrão Mental) Sabotador: Hiperracional

Quando utilizar: Quando existe tendência ao debate e ao ceticismo.
Quando o foco é intenso e exclusivo no racional, inclu-
sive nos relacionamentos. Quando tudo tem que 
ter lógica e fazer sentido, não ouvindo a própria 
intuição. Quando é muito reservado nos rela-
cionamentos. Quando parece frio e arrogante.

O que o perfume faz: Traz flexibilidade para 
aceitar o que a princípio não parece ter 
tanta lógica. Estimula o entusiasmo e 
dissolve as regras rígidas de como a vida 
deve ser vivida. Deixa o espírito mais leve, 
resgata a criança interior, a vontade de 
compartilhar. Dissolve as barreiras para o 
crescimento interior, permite aceitar os 
insights da vida.

Laranja doce, Cipreste, Olíbano, Sândalo, Bergamota
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Óleos essenciais: Bergamota, Manjericão, Limão, Cipreste

Padrão Mental (Sabotador): Esquivo

Quando utilizar: Quando foge de tarefas e conflitos difíceis ou desa-
gradáveis. Quando perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes.
Quando procrastina tarefas desagradáveis. Quando vive focado no
que é agradável e positivo. Quando não fala o que pensa ou 
sente para evitar conflitos.

O que o perfume faz: Trabalha a procrastinação. Traz poder 
pessoal e vontade de dominar o mundo. Traz equilíbrio e 
serenidade quando em fase de mudança. Traz autodeter-
minação e confiança para expressar o verdadeiro eu. Traz 
clareza de pensamento para auxiliar na resolução de situações 
e melhora a integração e a capacidade de comunicação.
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Óleos essenciais: Litsea cubeba, Bergamota, Lavanda, Olíbano

Padrão Mental (Sabotador): Hipervigilante

Quando utilizar: Quando se está sempre ansioso pensando no que pode dar errado. 
Ansiedade contínua e intensa quanto aos perigos da vida. Quando se gasta 
grande energia pensando no que pode dar errado.

O que o perfume faz: Traz otimismo e auto-confiança. Traz equilí-
brio mental e emocional. Combate a ansiedade. Elimina os pen-
samentos repetitivos. Trabalha os medos e acalma os estados 
de angústia. Traz autodeterminação e confiança para expres-
sar o verdadeiro eu. Traz clareza de pensamento para auxiliar
 na resolução de situações e melhora a integração e a capa-
cidade de comunicação.

Perfume Terapeutico Otimista
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Óleos essenciais: Petigrain, Lemongrass, Lavanda, Bergamota, Grapefruit

Padrão Mental (Sabotador): Vítima

Quando utilizar: Quando acha que a vida, o mundo e as pessoas conspiram
 contra si. Se é dramático ou temperamental e usa o emocional para conse-
guir a afeição das pessoas. Quando se criticado ou mal-compreendido, 
emburra, faz beicinho e se isola.

O que o perfume faz: Te ajuda a parar de culpar a vida e as pessoas pelo 
que acontece. Harmoniza, trazendo sentimentos de acolhimento e 
nutrição. Traz autoestima, autoaceitação, otimismo e alegria de viver.

Perfume Terapeutico Confiante
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