
O  óleo vegetal de Semente de Uva  é um dos carreadores mais 
utilizados para diluição de óleos essenciais, indicado para 
todos os tipos de pele. Excelente para massagens corporais já 
que promove maior flexibilidade do tecido cutâneo, sendo muito 
eficiente na prevenção de estrias.

FICHA TÉCNICA

Nome CIeNTíFICo: Vitis vinifera

INCI: Vitis vinifera seed oil

orIgem: originária da França, hoje também extraído na Espanha,  

na Itália, na Califórnia e na Argentina.

PArTe dA PlANTA: sementes

exTrAção: prensagem (preferencialmente a frio!)

Cor: verde claro

CArACTerísTICAs: óleo inodoro, leve e de rápida absorção, rico em ácido linoleico (Ômega 6), oleico e 

palmítico, além de Vitamina E (conservante natural que desacelera sua rancificação). Adstringente leve 

e antioxidante, ajuda a hidratar, tonificar e regenerar o tecido cutâneo, combatendo o envelhecimento 

celular. Auxilia na recuperação da elasticidade da pele e reduz edemas. 

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.

•	 Para todos os tipos de pele, inclusive acneicas (não agrava espinhas inflamadas).

•	 Prevenção de estrias (pode ser usado por grávidas).

•	 Massagem corporal e facial.

•	 Shantala: técnica de massagem para bebês.

•	 Hidratante facial leve.

•	 Para hidratação corporal, pode ser misturado a outros óleos vegetais  

mais nutritivos, como Rosa Mosqueta ou Gérmen de Trigo.

•	 Unhas quedradiças e cutículas ressecadas.

•	 Demaquilante.

•	 Cabelos ressecados e com pontas quebradiças.

CoNTrA-INdICAções: é um óleo sem toxicidade, considerado hipoalergênico.

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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