
• Diferente do nosso óleo essencial de gerânio 
proveninente do Egito, Geranium Bourbon promete 
um aroma complexo e fresco com notas delicadas de 
rosa.

• Tem um perfil aromático luxuoso e floral que faz com 
que seja perfeito para ser adicionado a um perfume 
pessoal caseiro ou a um banho. 

• Combina bem com muitos outros óleos essenciais 
como Orange, Vanilla e Peppermint.

• Ajuda a proporcionar um brilho natural quando é 
aplicado topicamente.

• Pode ser aplicado no cabelo para promover o brilho e 
um magnífico aroma floral.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aplicar na zona desejada. Em caso de sensibilidade, 
diluir 15 gotas em 10 ml de Young Living V-6®.

INSTRUÇÕES

Manter fora da vista e do alcance das crianças. Apenas 
para uso externo. Manter longe dos olhos e membranas 
mucosas. Se estiveres grávida ou em período de 
amamentação, se tiveres alguma condição médica ou 
estiveres a tomar algum tipo de medicamento, consulta 
um profissional de saúde antes de usar.

PRECAUÇÕES

Óleo da flor de Pelargonium graveolens*  
(Gerânio bourbon).

Pode conter: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno**, 
linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.

INGREDIENTES

O óleo essencial Geranium Bourbon tem uma fragrância deslumbrante  
e floral que ajuda a promover um cabelo brilhante e confere um brilho natural 
à pele. É uma ótima adição a qualquer perfume caseiro ou a um banho.

Tamanho: 5 ml Código: 37742

GERANIUM BOURBON

Localizada no sul do oceano Índico, perto da costa 
do Madagáscar, a ilha Reunião foi reconhecida pelas 
principais casas de perfumaria do mundo por ser a fonte 
do melhor óleo essencial de gerânio há mais de um século.

Conhecido como gerânio bourbon, uma homenagem ao 
antigo nome da ilha, "île Bourbon", esta variedade do óleo 
essencial de gerânio tem um aroma complexo e fresco 
com notas delicadas de rosa. São necessários cerca de 
408 kg de flores, folhas e caules de flores de gerânio 
bourbon para produzir um litro do óleo essencial. O óleo 
essencial Geranium Bourbon pode ser apreciado como 
uma fragrância pessoal ou aplicado de maneira tópica, 
como parte da tua rotina de cuidados para a pele.

HISTÓRIA DO PRODUTO

• Aplica-o topicamente para desfrutares do seu aroma 
fresco e estimulante que fará com que sonhes com 
jardins de flores.

• Adiciona algumas gotas deste óleo essencial aos teus 
produtos de cuidados para a pele favoritos como 
parte da tua rotina diária para promover um brilho 
natural.

• Combina-o com o óleo essencial Citronella e água 
ou hamamélia sem álcool e desfruta de um spray 
agradável para exteriores.

• Aplica-o durante as orações, a meditação ou o ioga 
como um elemento aromático que melhora a tua 
prática e ajuda a criar um ambiente estimulante.

USOS SUGERIDOS


