
Existem dois tipos de amêndoas: amarga e doce. Na Aromaterapia, 
a variedade mais comumente usada é a  doce , já que a versão 
amarga possui uma certa toxicidade que pode ser irritante para 
a pele. A maioria dos óleos de Amêndoas Doces disponíveis no 
mercado são diluídos em óleos minerais, cuidado!

FICHA TÉCNICA

Nome CIeNTíFICo: Prunus amygdalus dulcis

INCI: Prunus amygdalus dulcis oil

orIgem: Ásia central

PArTe dA PlANTA: sementes

exTrAção: prensagem (preferencialmente a frio!)

Cor: incolor ou ligeiramente amarelado

CArACTerísTICAs: composto por 75 a 80% de ácido oleico (ácido graxo que aparece em maior teor no manto 

lipídico de nossa pele), 10 a 17% de ácido linoleico, 5 a 8% de ácido palmítico e 1% de ácido mirístico. 

É rico em proteínas, vitaminas A, B1, B2 e B6, muito untuoso (fácil de espalhar) e não possui cheiro 

acentuado. Com propriedades emolientes, é indicado para proteção e umectação da pele seca, pois é 

absorvido lentamente. Rancifica com extrema facilidade, então evite comprar grandes quantidades. 

DICA: se souber quais óleos essenciais vai usar, já faça a mistura e guarde em frascos de vidro âmbar menores na 

geladeira. Como os OEs tem propriedades antioxidantes e bactericidas, ajudam a prolongar a vida útil do OV.

INdICAções:

•	 Óleo base universal para diluição de óleos essenciais.

•	 Hidratação de pele seca, mais indicado para o corpo.

•	 Ideal para umectação pós-banho.

•	 Prevenção de estrias, principalmente na gravidez.

•	 Tratamento anti-rugas, pois melhora a flexibilidade e a elasticidade da pele.

•	 Ótimo após exposição ao sol e ao vento, combate irritações cutâneas.

•	 Cabelos ressecados e com pontas quebradiças  

(pode deixar fios pesados se usado em excesso).

•	 Demaquilante.

•	 Excelente óleo para massagens, já que possui alta viscosidade.

•	 Hidratação de unhas e de cutículas.

CoNTrA-INdICAções: não é indicado para hidratação facial devido a sua  

densidade levemente mais alta e velocidade de penetração mais lenta.

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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