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NATURAL BEAUTY
Seu guia para um tratamento natural da pele

Por uma 

beleza

mais

natural

Giovanna Fischer

Há algum tempo comecei a compartilhar um pouco no nosso perfil do
Instagram @essentioils_atelier sobre rotina e possibilidades de cuidado e
tratamento da pele do rosto com produtos naturais e óleos essenciais.
Passei por muitos desafios em descobrir os melhores tratamentos para a
minha pele, que é extremamente oleosa e sensível. Além disso, tenho
alergia a alguns componentes – o que pode deixar tudo ainda mais difícil!
 
Como nosso rosto é a forma que encaramos o mundo e a nossa pele é o
nosso maior organismo, não é de estranhar que esse assunto chame a
atenção de muitas pessoas. Então resolvi consolidar meus principais
aprendizados sobre o tratamento e formas práticas de cuidar da nossa
pele, usando somente óleos essenciais e produtos 100% naturais. Esse é
um assunto que com certeza rende muitos posts, então se tiverem
qualquer dúvida, me falem por aqui 😊



beleza é sobre se
sentir confortável
na própria pele.

Oman



Antes de começar, importante trazer a

questão do nosso equilíbrio interno ou

mesmo a própria forma de ser da nossa

pele. Conheço pessoas, como a

@kerenpaiva, que hoje tem um

Instagram lindo e com conteúdo super

relevante que mostra que ela já passou

por todos os caminhos e com isso

aprendeu a se aceitar do jeito que as

coisas são e também ajuda muitas

pessoas a enfrentar isso.

 

É importante entender também se

estamos com algum desequilíbrio

hormonal, pois isso também impacta

na forma com que nossa pele se

comporta – além, obviamente de

cuidar da nossa alimentação e

nutrientes que estamos ingerindo e

também da quantidade de água que

está sendo tomada.

igo isso pois muitas pessoas buscam

hidratantes faciais e se esquecem de

tomar uma boa quantidade de água

por dia. 
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"É importante se
alimentar bem e ingerir
boa quantidade diária

de água."

 Isso muda de pessoa para pessoa e

não sou nutricionista, mas pela minha

experiencia, no mínimo 3L de água por

dia. A grande parte da hidratação do

nosso organismo vem da água que

ingerimos e não dos produtos que

aplicamos. Nossa pele é composta por

camadas e o principal objetivo dos

hidratantes que consumimos é evitar a

perda excessiva de água, ajudando a

recompor o manto lipídico, que é a

camada que “sela” nossa epiderme. 

Além disso, temos fatores externos que

contribuem com a deterioração da

nossa pele, como stress, poluição,

químicos e toxinas. Porém......com um

pouco de comprometimento e cuidado

relativamente simples, é possível

melhorar a aparência da nossa pele –

de forma totalmente natural – em

nossa própria casa. Vou colocar abaixo

algumas dicas para ajudar você a ter

uma pele radiante!



1 - LAVE O ROSTO

O primeiro passo de uma rotina de cuidado

é uma limpeza bem feita. Nosso suor,

gorduras, sujeira e restos de maquiagem

ajudam na proliferação dos germes e

bactérias. É importante ter uma rotina de

limpeza com os produtos indicados para

todos os tipos de pele. Um ritual que

funciona bem para peles normais a secas é

conhecido como “Double Cleansing”, a

Limpeza Dupla. O que é esse método?

 

I S S U E  NO .  1  |  J AN  2 0 2 1

DOUBLE CLEANSING

Ritual onde se usa primeiramente um óleo vegetal para massagear e remover as impurezas

e depois faz a lavagem normalmente. Muitas e muitas pessoas falam que esse método

também é indicado para peles oleosas, que não tem nenhum problema pois o óleo vegetal

mescla com o óleo da nossa pele e isso ajudaria na remoção. Devo dizer que tentei

inúmeras vezes, com inúmeros produtos, mas depois de 3-4 dias meus poros entopem,

então infelizmente acabei desistindo desse ritual, que é maravilhoso. Tem vários vídeos na

internet que mostram, o meu preferido foi um da Simple Organic que usa óleo vegetal de

Rosa Mosqueta para massagear a pele no final do dia e depois enxagua com uma toalha

mergulhada em água quente (momento SPA total!). 
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RECEITA DYI - FAÇA VOCÊ MESMO
 

Para peles oleosas, já usei muitos sabonetes pesados e nos últimos tempos venho tratando

com uma receitinha caseira muito simples – que se mostrou mais eficaz do que todos os

sabonetes da minha vida.

Receita simples de espuma para limpeza de pele:
 

Ingredientes:
 

- 1 pote tipo “espumador” vazio e esterilizado de 120 ml

- 25 ml de Sabão de Castela líquido. Esse sabão é completamente natural, feito a base de

azeite, é literalmente delicioso.  Compro o meu na www.beoil.com.br temos cupom de

desconto ESSENTIOILS2020

- 100 ml de água destilada. Importante que seja de preferência destilada. Para aumentar a

duração do produto, sempre uso um conservante natural. Isso pode parecer complicado a

principio, mas para todo produto natural que leve água e seja utilizado na pele, há

necessidade de utilização de conservante. É extremamente simples e pode ser comprado

facilmente pela internet.

- 1 colher de sopa de conservante natural. Uso Spectrastat.

- 15 gotas de óleo essencial. Aqui pode usar o que gostar. Existem muitos óleos essenciais

que podem ser usados na pele, de acordo com o que gostaria. Deixo aqui algumas

sugestões.

  

-> Cedro: Meu preferido, adstringente, tonificante e com cheiro de floresta que eu amo.

-> Tea Tree: Poderoso para peles acneicas, pois possui propriedades anti-bactericidas

-> Gerânio: Para peles maduras. Atenção para sempre fazer o teste da alergia,

-> Camomila Romana: Para peles sensíveis

Quer saber como comprar óleos essenciais e qual óleo essencial é mais adequado para

você? Manda um email para giovanna@essentioils.com.br e adoraria te ajudar

 

Como fazer:

 

Insira o Sabão de Castela no potinho, pingue as gotas do óleo essencial escolhido.

Acrescente a água destilada e o conservante. Misture bem e está pronto! Use de 2 a 3 vezes

ao dia. Os produtos para limpeza ajustam o pH da pele, ajudam a limpar os poros e permite

que a pele esteja apta a absorver melhor os produtos seguintes. Se você usa bastante

maquiagem, a opção é fazer o método Double Cleansing para ter certeza que está

removendo bem

 



PARA UMA LIMPEZA
MAIS PROFUNDA:

ARGILA

Faça uma máscara de argila
Uma vez por semana, gosto de fazer uma limpeza mais profunda ou

esfoliação. Nesse caso, uso máscara de argila, que preparo na hora. Cada

argila tem uma cor e distintas propriedades. Nesse caso, prefiro usar

argila preta, que promove uma limpeza bem profunda. Uso 1 colher de

sopa de argila seca, completo com agua filtrada ou hidrolato e pingo

1 gota de óleo essencial de Limão. Fico durante 20 minutos e aplico um

spray com água ou hidrolato a cada 5 minutos para evitar que a argila

fique ressecada. Faço pela manhã, antes de começar o trabalho do dia.

Importante não se expor ao sol e sempre usar filtro solar após.



Faça uma leve esfoliação
Existem diversas máscaras esfoliantes, que podem ser feitas de múltiplas

formas. Uma forma básica é usar uma colherzinha de açúcar cristal e

misturar com sabão de castela ou gel de aloe vera, até formar uma

pastinha. Aplique levemente no rosto em movimentos leves e circulares.

Enxaque e seque normalmente.

PARA UMA LIMPEZA
MAIS PROFUNDA:

ESFOLIAÇÃO



2 - TONIFIQUE A PELE

Use uma loção de limpeza para tonificar sua

pele. Esse passo é importante para retirar

qualquer resíduo de oleosidade, ajuda a

fechar os poros e manter o pH natural da

pele. Para esse passo, recomendo uma das

seguintes opções:
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TONICOS NATURAIS

Extrato Glicólico de Hamamélis

 De acordo com O Grande Livro das Plantas Medicinais, Hamamélis é usado como medicina

tradicional de povos nativos americanos, inclusive para tratamento de inflamações. No

século XVIII, colonizadores europeus começaram a valorizar o Hamamélis por suas

propriedades adstringentes. É útil em caso de peles delicadas e inflamadas, inclusive em

eczemas. Contem grande quantidade de taninos, que apresentam um efeito adstringente

secante que provoca a precipitação de proteínas na pele e na superfície das escoriações,

criando uma camada protetora que aumenta a resistência às inflamações e cicatriza. O

extrato pode ser comprado pela internet em casas de insumos e matérias primas. Utilize de

2 a 3 vezes ao dia, após lavar.
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HIDROLATOS

Também conhecidos como hidrosóis ou águas florais, são incríveis para serem usados nessa

etapa da rotina. De acordo com a Laszlo, “ele integra a fração solúvel em água com os

princípios ativos da planta extraída e também concentra uma pequena quantidade de óleo

essencial, no entanto, de modo menos condensado”.

 

Essa “água” é então obtida a partir do processo de destilação dos óleos essenciais e carrega

suas características, mas de forma muito mais leve. Sendo assim, enquanto não

recomendamos usar óleos essenciais sem diluição, os hidrolatos podem ser aplicados

diretamente na pele sem problemas. Ele tonifica e cuida da pele com cuidado e suavidade.

Somente atenção aos prazos de validade pois a validade de um hidrolato é muito baixa de

forma geral. Sendo assim, ao comprar um, importante usar de forma constante

para não correr o risco de perder o produto.

 



3 - TRATE SUA PELE

A nutrição e tratamento da pele são partes

importantes do processo e rotina de

cuidados. Como falei, existem fatores

externos que contribuem com a piora na

saúde da pele. Então precisamos “alimentar”

nossa pele para que ela seja nutrida e

recupere seus componentes, ajudando a

reconstruir. Aqui é a parte mais complexa,

pois existem muitas e muitas opções de

tratamentos disponíveis, com propriedades e

aspirações parecidas ou diferentes. É aqui

que a gente pode se perder em meio a

tantas opções, então vou tentar manter

simples😊
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QUAL TRATAMENTO VOCÊ PRECISA?
O que você escolhe como tratamento? O que está buscando? Por exemplo:

Hidratação profunda para peles maduras e com rugas / Hidratação para peles oleosas

(lembrando que hidratação – água - não tem a ver com oleosidade – óleo 😊 ) / Anti

envelhecimento / Anti-oxidantes (Colágeno, Vitamina C, etc). É importante saber o que está

buscando para conseguir buscar o produto que seja mais adequado. A necessidade gera o

produto e não o contrário. É importante não se deixar ser seduzida pelo produto e

realmente comprar algo que se adeque às suas necessidades.

 



Não confie naturalmente em produtos que são destinados a todos os

tipos de pele ou para a peles oleosas. Uma vez vi um produto de marca

famosíssima, para peles oleosas que era composto de óleo de coco e

óleo de girassol. 

Fuja de géis qmais “grudentos” pois podem ajudar e entupir os poros.

Atanção aos ingredientes. Normalmente são bons para peles oleosas:

Hamamelis, Aloe Vera, Jojoba. Busque por produtos mais leves e com

rápida absorção. Outra opção é usar um gel base e completar com óleo

essencial de Tea Tree, para manter a pele bem limpa e sem bactérias. 

Para espinhas que estão inflamadas, avermelhadas ainda sem pus.

Complete com óleo essencial de Cipreste, diluído a 5% em gel base,

aplicado diretamente no local específico. O Cipreste é conhecido por

trazer as feridas a tona e proporcionar limpeza profunda.

Para espinhas que precisam de cicatrização. Complete com óleo

essencial de Lavanda, que possui propriedades que ajudam na

reconstrução da pele.

DICAS TRATAMENTO
PARA PELES:

OLEOSAS



Os produtos de skincare naturais estão ficando cada vez mais tecnológicos

e com performance muito boa. No Brasil, a Simple Organic é a marca que

mais gosto para produtos de tratamento e complemento com óleos

essenciais. Produtos que uso e recomendo:

 

Retinol Like:
O Bakuchiol é um ingrediente natural que tem características parecidas ao

Retinol, produto químico com diversos efeitos colaterais. É uma

alternativa vegetal com 1% de Bakuchiol e estimula a produção de

colágeno, fortalecendo a base da pele e minimizando o surgimento de

linhas finas. Ajuda a reduzir o sebo, manchas e lesões e é indicado para

uma pele viçosa e iluminada. Uso duas vezes ao dia, manhã e noite. 

 

Vitamina C:
Produto natural e com efeito anti-oxidante, a Vitamina C também é

eficiente no combate às manchas pois inibe a síntese de melanina e reduz

a hiperpigmentação existente. Ajuda a desacelerar sinais da idade, atenua

linhas de expressão e promove a síntese de colágeno. Protege dos danos

causados pela radiação, reduzido os radicais livres gerados. Uso de 1 a 2

vezes por semana, aplico antes de dormir e a pele fica com um glow

maravilhoso. Existem muitos produtos com vitamina C no mercado. Esse é

natural e orgânico, é o que mais me identifiquei..

 

DICAS DE TRATAMENTO
PARA PELES: ANTI

ENVELHECIMENTO



Niacinamida: 
É a forma amida da Vitamina B3, promove um efeito estabilizador na

barreira cutânea, ajudando a reduzir melasmas e rosácea. Possui

propriedades anti-inflamatórias e reguladoras de sebo. Ideal para quem

busca uniformização da pele e prevenção de linhas finas. Possui também

atividade anti-poluição urgana e contra a luz azul UV. Uso em formato de

bastão primer ~3x por semana.

 

 

Ácido hialurônico:
Promove hidratação da pele, preenchendo vincos e linhas de expressão. O

da Simple Organic tem duas densidades, o que ajuda em diferentes níveis

de absorção da pele. Uso em dias alternados à noite.

            

Fonte: Simple Organic

  

DICAS DE TRATAMENTO
PARA PELES: ANTI

ENVELHECIMENTO



A hidratação pode ser feita com um creme que contenha maior

quantidade de óleo vegetal, mais cremoso, para ajudar a recompor o

manto lipídico. A opção também é usar manteigas vegetais (macadâmia,

karité etc existem mil opções maravilhosas). Nesse caso, importante

garantir que esteja usando um óleo ou manteiga 100% natural, pode

parecer estranho, mas muitos (aliás, a maioria) óleos de farmácia não são

óleos vegetais puros, e sim petrolatos com essências artificiais. Horrível,

né? Mas é verdade.

 

Se quiser focar no tratamento para rugas, existem óleos essenciais que são

fantásticos com isso, como Mirra, Olíbano, Sempre-viva, Gerânio...Nesse

caso, pode diluir em 3% para um adulto saudável e aplicar na pele do

rosto, diluindo em creme, óleo ou manteiga vegetal. 

Se precisar de ajuda para comprar óleos essenciais e para entender quais

óleos essenciais são mais indicados para ajudar a tratar sua pele, entre em

contato comigo por email giovanna@essentioils.com.br.

  

DICAS DE TRATAMENTO
PARA PELES: 

SECAS E COM RUGAS



 

Receitas D.Y.I.
FAÇA VOCÊ MESMO

Para Esfoliação Facial
Em um potinho misture 1 colher de aveia em

flocos finos, 1 colher de mel e 1 colher de óleo

vegetal (peles normais/secas) ou água (peles

oleosas). Aplique no rosto após lavar em leves

movimentos circulares 

Óleo para Massagem Facial
Em um potinho, adicione 2 colheres de óleo

vegetal (amêndoas, abacate, jojoba, dependendo

da sua pele); misture uma gota de óleo essencial

de Olíbano e aplique no rosto, massageie, deixe

por 20 minutos e enxague com água e sabão

neutro.

Sérum anti-rugas
Em 10ml de base vegetal (uma excelente

alternativa é o Esqualano 100% vegetal),

acrescente 7 gotas de óleo essencial (Olíbano,

Mirra, Sempre-viva, Gerânio...). Aplique ao

redor dos olhos 2 vezes ao dia.



 

Receitas D.Y.I.
FAÇA VOCÊ MESMO

Óleo de Massagem Corporal Relaxante
Em 30ml de óleo vegetal 100% natural,
acrescente 10 gotas de óleo essencial. Minha
sugestão seria Ylang Ylang, que possui
propriedades tranquilizantes e ajuda a ativar
nosso poder e criatividade.
 

Manteiga hidratante para os pés
Em 30ml de manteiga vegetal, misture 15 gotas
de óleo essencial de Lavanda e 5 gotas de óleo
essencial de Copaíba. Mexa bem com uma
espátula e use aplique na sola dos pés antes de
dormir. Além de ajudar na hidratação e
reconstrução da pele, essa misturinha possui as
propriedades relaxantes da Lavanda e
aterradoras da Copaíba, sendo um excelente
blend para usar antes de dormir. Pode ser
aplicado nas mãos também,
em menor quantidade.



#SK INCARE

@essentioils_atelier 

Espero que esse e-book tenha ajudado você a
cuidar da sua pele de forma mais natural e
com isso consiga ter uma pele cada vez mais
maravilhosa. 
 
Caso tenha comentários, dicas ou sugestões –
ou também queira compartilhar suas dicas e
experiências! – fique a vontade para me
escrever. Não se esqueça de seguir nossa
página @essentioils_atelier no Instagram e
cadastrar seu email no nosso link para
receber todas as novidades! 
 
Para quem tiver interesse em entender mais
sobre Aromaterapia ou comprar óleos
essenciais, manda uma mensagem para
giovanna@essentioils.com.br que ficarei muito
feliz em poder te ajudar 😊
 

Muitos beijos,

                     
 

Giovanna



Esse material é conteúdo original e não pode ser 
reproduzido ou compartilhado sem expressa autorização


