
O  óleo essencial de Capim-Limão , também conhecido como 
Capim-Santo e Erva-Cidreira, é muito utilizado para aromatizar 
ambientes pois seu aroma herbal e cítrico agrada a todos, mas 
ele também possui propriedades terapêuticas bem interessantes!

FICHA TÉCNICA

Nome CIeNTíFICo: Cymbopogon schoenanthus, Cymbopogon citratus 

orIgem: Ásia, também produzido no Brasil e na Guatemala.

PArTe dA PlANTA: touceira de capim e folhas

exTrAção: destilação a vapor d’água

reNdImeNTo: 30 kg de planta produz 1kg de O.E.

Preço mÉdIo (10 ml): R$25

PrINCIPAl ComPoNeNTe químICo: citral

AromA: herbal cítrico adocicado

dIFereNCIAl: seu cheiro, apesar de repelente, pode atrair abelhas. Cuidado!

Ações PsICológICAs: Equilibrante, sedativo, calmante, relaxante, aliviador, estimula a criatividade, a 

concentração, a memória e o raciocínio. Purificação, renovação, motivação, foco. Envolvente, energizante, 

refrescante, revigorante, restaurador, antidepressivo.

ProPrIedAdes medICINAIs: antisséptico, analgésico, antiinflamatório, febrífugo, bactericida, fungicida, 

antiviral, antimicrobiano, antioxidante, adstringente, controla oleosidade, diurético, desintoxicante, 

lipolítico (reduz medidas e combate a celulite), linfático, vasodilatador, digestivo, desinfetante, 

desodorante, repelente.

INdICAções: Enxaqueca, dores de cabeça. Estresse, nervosismo, ansiedade, tensão. Letargia, negativismo, 

fadiga. Gripe, resfriado. Problemas digestivos. Acne (evitar usar no rosto, pois pode causar sensibilidade), 

oleosidade na pele e nos cabelos, seborreia. Poros dilatados. Excelente para drenagens linfáticas e 

massagens anticelulite e gordura localizada. Eliminar inchaços e retenção de líquidos. Má circulação, dores 

musculares. Momentos de estudo, pois facilita absorção e retenção de conteúdo (usar novamente o aroma 

no dia da prova para ativar a memória através do olfato). Combate maus odores e sudorese.

CoNTrA-INdICAções: em altas doses pode irritar a pele, por isso deve ser sempre diluído em base carreadora. 

Evitar usar em crianças menores de 2 anos. 

ATENÇÃO! A Aromaterapia não é um substituto da Medicina, e sim um complemento dela. As dicas 

dadas aqui referem-se a pequenos problemas e de curta duração. Em casos de doenças crônicas, dores 

agudas ou acidentes graves, procurem um médico! Além disso, tratamentos com óleos essenciais 

a longo prazo devem ser ministrados e supervisionados por um aromaterapeuta profissional, que 

analisará caso a caso levando em consideração as particularidades de cada cliente.

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 vídeo com dicas de uso disponíveis em oleossaoessenciais.com.

DIFUNDINDO BEM-ESTAR

CAPIM-LIMÃO(lemongrass)


