


ABSINTO: Amor e prosperidade

ALECRIM: Boa sorte, proteção, purifica o astral do corpo.

ALFAZEMA: Levanta o astral e proporciona o relaxamento.

ALMISCAR: Amor e envolvimento. Afrodisiaco.

ALOE VERA: Aroma extremamente suave e refrescante, remete ao verde,
ao natural. Indicado para o equilíbrio emocional e boa saúde, ajuda a fluir energias.

AMOR PERFEITO: Aguça a recordação. Induz ao romance.

AMORA: Aroma adocicado Frutal, estimula o carinho e o amor, promove 
introspecção, concentração e criatividade.

ANGELICA: Proporciona boa sorte nos negócios e relacionamentos.

ANIS: Afrodisíaco.

ANTITABACO: Purificador de ambiente.

ARRUDA: Purificação e limpeza de ambiente.

BÁLSAMO: Inspiração e paz.

BAUNILHA: Boa sorte e harmonização. Contra inveja.

BAMBU: Leve e refrescante, ele trará ao ambiente alegria e intensidade, e 
promoverá aconchego e serenidade a todos que inalarem.

BENJOIM: Energizador, aquece e relaxa. Em defumação, para expulsar maus 
espíritos.Sucesso.Ajuda a expressaõ em público,facilita decisões.

BRISA: Tranquilizante, leve e suave, remete ao frescor da brisa marinha que traz 
a paz.
CALÊNDULA: Receptividade, auxilia na comunicação.

CAMOMILA: Traz sorte e bom sono.

CANELA: Estimulante, traz prosperidade e sucesso. Proporciona jovialidade, 
simpatia e espírito alegre, dando segurança, paciência e determinação.

CÃNFORA: Fortalece os bons sentimentos. Limpeza energética.

CEDRO: Traz paz, tranquilidade e purificação. Estimula autoconfiança e boas 
lembranças. Combate à tristeza e dá energia.

CITRONELA: Repelente de insetos e desodorizante.

CRAVO: Limpeza astral e amor. Estimula o sono. Proporciona vida  e 
saúde a todos os seres. Dá vigor e coragem combater e exaustão.

DAMA DA NOITE: Facilita romance.

ERVA CIDREIRA: Autocontrole e serenidade.

ERVA DOCE: Transmite força e coragem. Essência da longevidade. 
Atração e prosperidade.
EUCALIPTO: Tranquilidade. Purifica, retirando energias negativas.
Inspira renovação. Repelente.

FLOR DE LARANJEIRA: Amor, ansiedade, atração, beleza, humor. 
Tem ação ultra relaxante.

FLOR DE PITANGA:
GENGIBRE: Afrodisíaco, atua contra apatia e frieza emocional. 
Promove coragem, confiança e sucesso.

GERÂNIO: Traz tranquilidade e criatividade .Acalma e refresca o corpo 
e a psique. Moderador das paixões da juventude. Relaxante e reflexivo.

GIRASSOL: Paixão, coragem, criatividade, auto estima e equilíbrio.

HORTELÃ: Refrescante. Combate os pensamentos negativos 
dando auto confiança.
ILANGUE-ILANGUE: Afrodisíaco.

JASMIM: Afrodisíaco. leva a mundos da fantasia, sensualidade e 
rituais do amor. Concede bons negócios.

LAVANDA: Ajuda na concentração. Diminui a energia quanto há agitaçâo, 
hiperexcitaçâo ou esgotamento. Refrescante e relaxante.
Combate a tristeza, concedendo o dom da alegria.
LIMÃO: Animador. Purificante e refrescante.

LIMA LIMÃO: Prosperidade, proteção e limpeza.

LÓTUS: Amizade, espiritualidade. Favorece a sensibilidade, 
a criatividade e o amor.
MAÇÃ VERDE: Fortalece os bons sentimentos. Refrescante. 
Vitalidade, boa sorte e alegria.

MADEIRA DO ORIENTE: Estimula boas lembranças e concentração.

MEL: Proteção, abranda conflitos. Paz, harmonia e fortuna.

MENTA: Refrescante, prosperidade e sonhos.

MIRRA: Proteção. Acalma os medos relativos ao futuro, trazendo harmonia 
ao corpo. Aumenta a consciência.
MORANGO: Boa sorte, simpatia, amor.

MUSK: Afrodisíaco, auto confiança, desenvolve a coragem, 
saúde mental e a disciplina. Beneficia a sensibilidade e o poder de sedução.
OLÍBANO: Purificante refrescante.
ÓPIUM: Inspiração e serenidade. Favorece a determinação e a criatividade.
ORQUÍDEA: Afrodisíaco, calmante. Favorece o estudo e a meditação.

PATCHOULY: Cura apatia, alivia a confusão, trazendo paz de
espírito e envolvimento amorosos. Rejunvenescedor.
PAU ROSA: Paz de espírito. Perfuma o ambiente.

PÊSSEGO: Oferenda e boa sorte. Afasta a tristeza. Calmante geral.

ROSA: Paz de espírito. Fonte de beleza, tendo o poder de unir amor 
físico e espiritual. Acalma a discórdia doméstica. Refrescante.

ROSA BRANCA: Acalma e afasta o medo. Limpa o ambiente contra as 
energias maléficas e acalma as pessoas que estão ao seu redor.

ROSA VERMELHA: Para amor e comunhão espiritual. Eleva o ânimo e
 incentiva o amor pela vida.

Dinheiro e fortuna.

Calmante para pessoas aborrecidas ou irritadas. Essência
do desejo, memória e inteligência, desenvolvendo a compreensão.
Atrai energias benéficas. estimula o sono. Espiritualidade.

VERBENA: Inspiração, sonhos, relaxante. Melhora a concentração.
Usado em rituais de purificação.

VETIVERT: Sucesso, purificação, ativa a sensualidade. Essência
da fartura. Repelente de traças e purificação de ambiente.

VIOLETA:

SÂNDALO: Aroma do oriente, remete a terra e a espiritualidade, é o 
perfume do amor e da meditação, facilita o contato com nossa essência 
divina.

As Essência Aromáticas não podem ser ingeridas.
Devem ser mantidas fora do alcance das crianças e animais. 

Suas embalagens não devem ser reutilizadas  

Os Rechauds/Rechos são peças excelentes para aromatizar a sua casa ou qualquer
outro local em que você queira acrescentar esse toque especial. Embaixo há um 
espaço, para acender uma vela. Deixando tudo mais charmoso, modo de usar: 
acrescente água e 5 a 10 gotas de essência de sua preferência. Quando a vela é 
acesa, o perfume da fragrância começa a se espalhar por todo o ambiente. 
O Aromatizador Elétrico é fácil e pratico de usá-lo, escolha um ambiente e plugue 
na tomada, acrescente água e coloque de 5 a 10 gotas de essência. Espere 
esquentar e logo após sentira o aroma.    

Modo de usar:


