
O  óleo vegetal de Rosa Mosqueta  é muito conhecido pelo seu 
grande poder regenerador. Promove a renovação celular e 
auxilia imensamente na cicatrização, sendo inclusive indicado 
por cirurgiões nos cuidados pós-cirurgia para evitar a 
formação de queloides no local da incisão. Além disso, promove 
rejuvenescimento, proteção e hidratação.

FICHA TÉCNICA

Nome CIeNTíFICo: Rosa rubiginosa ou Rosa canina

INCI: Rosa Rubiginosa seed oil

orIgem: originária da Ásia, mas o Chile é um dos maiores produtores mundiais

PArTe dA PlANTA: sementes

exTrAção: prensagem (preferencialmente a frio!)

Cor: dourado alaranjado, devido a presença de carotenoides

CArACTerísTICAs: óleo espesso rico em ácidos graxos poli-insaturados e vitamina C. É um óleo sensível à luz 

e ao calor e que rancifica com facilidade, portanto manter sempre na geladeira e evitar comprar grandes 

quantidades. Possui um odor um pouco desagradável, mas imperceptível quando aplicado na pele.

INdICAções:

•	 Cabelos ressecados e com pontas quebradiças.

•	 Couro cabeludo inflamado, com descamação ou psoríase.

•	 Lábios desidratados, pequenas áreas da face com rugas, manchas ou cicatrizes.

•	 Hidratante facial noturno para peles secas e/ou maduras.

•	 Demaquilante.

•	 Furos inflamados de brincos e piercings.

•	 Pós-cirúrgico: aplicar 7 dias após o procedimento, puro e diretamente sobre o corte já fechado,  

3 vezes ao dia. Não aplicar grandes quantidades e esperar a pele absorver, pois esse óleo mancha  

roupas e lençóis!

•	 Hidratante para áreas secas do corpo: cotovelos, joelhos, cutículas, pés, etc.

•	 Unhas quebradiças e ressecadas.

•	 Como hidrante corporal, diluir uma pequena quantidade em outro  

óleo vegetal mais leve (ex: óleo de amêndoas doces).

•	 Eczema, herpes, frieiras, micoses.

•	 Cortes, feridas, irritações, picadas de insetos.

•	 Dores musculares, tensão nervosa.

CoNTrA-INdICAções: peles acneicas e/ou oleosas.

Dados extraídos dos livros a seguir: Guia Completo de Aromaterapia [Joanna Hoare], Tudo Sobre Aromaterapia [Adão Roberto da Silva] e Técnicas 

de Aplicação de Óleos Essenciais [Fernando Amaral]. Versão online e vídeos sobre Óleos Vegetais disponíveis em oleossaoessenciais.com.
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