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Linha Cosmética Natural



Linha Cosmética Natural

ÓLEO DE COCO PALMISTE

“Só passe no corpo o que puder ser seu alimento”

100% puro 
800ml

Blend lavanda
240 ml

100% puro 
240ml

Hidratação Profunda

pele – cabelos – unhas  - lábios



Cosmética Natural

Benefícios 

& 

Propriedades



Ação do Palmiste  &  Benefícios  

CABELOS

Pesquisas indicam o palmiste e demais óleos láuricos como mais eficientes

para reduzir a perda de proteína dos cabelos. Isto se explica porque o

palmiste é composto por triglicerídeos de cadeia média (TCMs), moléculas

menores que penetram nos fios dos cabelos, impedindo a perda de

proteínas nas lavagens, em banhos de mar e piscina. As propriedades

bactericidas e fungicidas do palmiste somam benefícios e promovem

excelentes resultados nos cuidados com os cabelos.

Que tipo de Palmiste Usar nos Cabelos   

O palmiste puro e blend lavanda são ambos recomendados para serem aplicados nos cabelos.  Sugerimos associar 

Óleos Essenciais e Essências Vibracionais Florais ao Palmiste Puro para criar sua formulação pessoal



Indicação de Uso 

CABELOS

Usar generosamente o palmiste nos cabelos deixando atuar por 30 min,

sendo mais eficaz por 2 horas, podendo deixar por mais tempo

dependendo da grau do benefício a ser gerado. Lavar com shampoo e

condicionador.

 Brilho e Leveza

 Proteção Praia e Piscina

 Pós Química 

 Caspas e Fungos  

 Anti-Frizz - desmaia cabelo

 Realçador de Cachos

 brilho e leveza  - Pós Química  - Caspas e Fungos usar generosamente o palmiste nos cabelos deixando atuar por 30 min, sendo mais eficaz por 2 
horas, podendo deixar por mais tempo dependendo da grau do benefício a ser gerado.  Lavar com shampoo e condicionador. 

 Proteção para Praia e Piscina  - aplicar o palmiste nos cabelos antes de banhos de mar e piscina e atividades desportivas  .  Depois lavar com 
shampoo e condicionador.

 Anti-Frizz - Desmaia Cabelo  - Realçador de Cachos - espalhar um pouco de palmiste na palma das mãos e passar nas parte do cabelo que deseja 
gerar melhorias. Quanto mais revolto o cabelo maior a quantidade de palmiste a ser aplicado.

 Tratamento de Piolhos  - auxilia no uso do pente fino para combater a infestação. Associar Óleos Essências ao palmiste promove ação repelente.

Dicas Práticas do uso do palmiste nos cabelos:

Dormir com Palmiste nos cabelos e lavar ao acordar. Aplicar o palmiste antes da praia, piscina e atividades esportivas.



Ação do Palmiste & Benefícios

PELE

O óleo de coco palmiste como cosmético atua como potencial hidratante por ser um 

emoliente e conter gorduras saturadas de cadeia média que mantém a pele macia e 

hidratada, sem obstruir seus poros.

É um óleo de textura ultra fina, sem cheiro e de fácil absorção pela pele.

É um óleo láurico, composto de 48% de Ácido Láurico  proporcionando as 

propriedades cosméticas abaixo:

 Hidratação Profunda – amacia e restaura a oleosidade natural da pele

 Antioxidante natural – previne envelhecimento da pele, protegendo dos impactos da poluição e dos raios UV

 Anti-inflamatório – Bactericida – Fungicida – ajuda na cicatrização e auxilia em processos de dermatites 



Indicação de Uso

PELE

 Hidratação corporal pós banho
 Hidratação matinal da face promovendo massagem revigorante
 Massagem corporal relaxante e terapêutica
 Base para maquiagem e demaquilante
 Óleo Carreador para formulações que integrem Óleos Essenciais, Essências 

Florais, Argila e tinturas de ervas.

Uso e Conservação do Palmiste Cosmético

 Pode ser usado puro ou em formulações como veremos a seguir.

 Pode ser fracionado em pequenos potes higienizados.  Indicamos potes de boca larga para facilitar o uso diário.

 Manter os potes cosméticos de palmiste em local protegido de luminosidade e calor ou usar potes de vidro escuro

 Sugerimos manter o pote de palmiste cosmético acondicionado em gavetas, protegidos de luminosidade 



Fazendo suas Formulações Cosméticas                                

Palmiste   &   Óleos Essenciais

PELE

Formulação Suave aplicação mais abrangente - aroma de sua preferência                                                                                                    
=> 30 ml de Palmiste + 5 gotas de Óleo Essencial
=> 240 ml de Palmiste + 40 gotas de Óleo Essencial 

Formulação Terapêutica aplicação mais pontual  - aroma de sua preferência                                                                                      
=> 30 ml de Palmiste + 12/15 gotas de Óleo Essencial 
 240 ml de Palmiste + 96 gotas de Óleo Essencial 

Receita: derreta o palmiste em banho-maria (agua amornada), encha o pote com o  
palmiste em estado líquido e acrescente o Óleo Essencial,  feche o frasco e misture bem, 
após 2 dias o aroma se intensifica



Fazendo suas Formulações Cosméticas                                

Palmiste   &   Óleos Essenciais

PELE

O óleo palmiste atua como carreador dos óleos essenciais fazendo com que estes
penetrem na pele com eficiência e potencializando suas propriedades terapêuticas

Lavandula Angustifolia => calmante e cicatrizante, uso bastante abrangente

Alecrim => aumenta o foco e a concentração nos estudos, bom para os cabelos

Tea-Trea => Antibiótico natural, Bactericida,  Antifúngico, Antiviral, indicado para  formulação de  higienizador de mãos

Café Verde => indicado para formulação de protetor solar

Menta Piperita => indicado para evitar queda de cabelo e promover surgimento de novos fios.  Também indicado para 

diminuir manchas na pele

Hortelã Verde => indicado como pós depilatório por promover a inibição e surgimento de pelos novos

Citronela => indicado para formulação de repelente de mosquitos

Palmarosa => Indicado em formulação para manchas na pele



ÓLEO DE COCO PALMISTE 
Cosmética Natural

Repelente Corporal - passo a passo

Testamos e aprovamos a formulação  abaixo que além de repelente promove eficiente hidratação da pele.

Formulação:  Óleo de Coco Palmiste 30ml + 5%Óleo Essencial 30gts 

Óleos Essenciais indicados: Citronela ou a formulação dos seguintes óleos essenciais (Eucalipto Citriadora + Capim limão + Hortelã Pimenta) 

1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste estar em estado sólido (água morna, fogo apagado)          

2. Palmiste dissolvido leve para o pote (30 ml ) higienizado, acrescente o óleo essencial, feche o pote e agite bem. 

3. O aroma fica mais intenso após 2 dias da formulação ser feita. Guardar protegido de luminosidade ou use um pote escuro.

Turbinando o Potencial de seu Repelente                                                                                      

Ao agitar o pote para homogeneizar a formulação, ative a sua intenção de estar preparando um Potente Repelente que vai promover a proteção e bem 

estar que você precisa.  Se quiser aumentar o potencial dele escreva a lápis em uma etiqueta e fixe no pote palavras virtuosas:  saúde, proteção e/ou 

outras palavras que vibrem boas intenções.

Indicação de Uso:  Passar nas partes do corpo mais vulneráveis aos mosquitos, pés, pernas, braços, pescoço e rosto. Reaplicar a cada 2 horas e 

sempre que achar necessário.                                                                                 

Observação: Faça teste no antebraço para avaliar possibilidade de reação alérgica. Para uso em crianças a fórmula deve conter  3% - 18gts de Óleo 

Essencial.                                                                                          Aromaterapeuta Consultada: Carmen Simeone Wpp  (21) 98727-6017



ÓLEO DE COCO PALMISTE 
Cosmética Natural

Higienizador de Mãos - passo a passo

Testamos e aprovamos a formulação abaixo que além de eficiente bactericida e fungicida atua como hidratante da pele Palmiste 

Formulação:  Óleo de Coco Palmiste - 30ml + 2%Óleo Essencial Tea Tree (Melaleuca)  12 gts + Essência vibracional Floral sistema Bach Crab Apple 

4 gotas (opcional)

1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste estar em estado sólido (água morna, fogo apagado)          

2. Palmiste dissolvido leve para o pote (30 ml ) higienizado, acrescente o óleo essencial, o floral e  feche o pote e agite bem.

3. O aroma fica mais intenso após 2 dias da formulação ser feita. Guardar protegido de luminosidade ou use um pote escuro.

Turbinando o Potencial de seu Higienizador de Mãos                                                                           

Ao agitar o pote para homogeneizar a formulação, ative a sua intenção de estar preparando um Higienizador de Mãos muito eficiente que vai promover 

a proteção e bem estar que você precisa.  Se quiser aumentar o potencial dele escreva a lápis em uma etiqueta e fixe no pote palavras virtuosas:   saúde, 

proteção ou outras palavras que vibrem boas intenções.

Indicação de Uso:  Passar nas mão sempre que achar necessário promover uma  higienização   

Observação: Faça teste no antebraço para avaliar possibilidade de reação alérgica. Para uso em crianças a fórmula deve conter  1% - 6gts de Óleo 

Essencial. Aromaterapeuta Consultada: Carmen Simeone Wpp  (21) 98727-6017



ÓLEO E COCO PALMISTE 
Cosmética Natural

Inibidor de Pelos pós Depilação - passo a passo

Testamos e aprovamos esta formulação que contém óleo de coco palmiste e óleo essencial de hortelã verde que possui 

propriedades que inibem o crescimento e o surgimento de pelos

Formulação: Óleo de Coco Palmiste 30ml  + Óleo Essencial de hortelã verde 12 gotas +  Essência vibracional Floral sistema Bach Rescue 4 gotas

1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste estar em estado sólido (água morna, fogo apagado)          

2. Palmiste dissolvido leve para o pote (30 ml ) higienizado, acrescente o óleo essencial, o floral e  feche o pote e agite bem.

3. O aroma fica mais intenso após 2 dias da formulação ser feita. Guardar protegido de luminosidade ou use um pote escuro.

Turbinando o Potencial de seu Inibidor de Pelos     
Ao agitar o pote para homogeneizar a formulação, ative a sua intenção de estar preparando um cosmético o que vai promover a proteção e bem estar 
que você precisa.  Se quiser aumentar o potencial dele escreva a lápis em uma etiqueta e fixe no pote palavras virtuosas:  saúde, proteção e/ou outras 
palavras que vibrem boas intenções.

Indicação de Uso => Logo após a depilação passar nas áreas depiladas e se necessário repita a aplicação pelo período de 24 horas.

Aromaterapeuta Consultada: Carmen Simeone Wpp  (21) 98727-6017



ÓLEO DE COCO PALMISTE 
Cosmética Natural

Estimulador de Crescimento Capilar 

passo a passo

Testamos e aprovamos esta formulação incluíndo óleo essencial de Hortelã Pimenta/Alecrim que possuem propriedades que 

estimulam o crescimento de novos fios de cabelo

Formulação: Óleo de Coco Palmiste 30ml  + Óleo Essencial de hortelã pimenta e/ou alecrim – total de  15 gotas +  Essência vibracional Floral 
sistema Bush Australiano - Fringed Violet 7 gotas (opcional)
1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste estar em estado sólido (água morna, fogo apagado)          

2. Palmiste dissolvido leve para o pote (30 ml ) higienizado, acrescente o óleo essencial, o floral e  feche o pote e agite bem.

3. O aroma fica mais intenso após 2 dias da formulação ser feita. Guardar protegido de luminosidade ou use um pote escuro.

Turbinando o Potencial de seu Estimulador Capilar
Ao agitar o pote para homogeneizar a formulação, ative a sua intenção de estar preparando um estimulador capilar que vai promover os benefícios e 
bem estar que você precisa.  Se quiser aumentar o potencial dele escreva a lápis em uma etiqueta e fixe no pote palavras virtuosas:  saúde, proteção 
e/ou outras palavras que vibrem boas intenções.

Indicação de Uso => Aplique diariamente nas áreas que deseja estimular o crescimento de novos fios de cabelo, deixe atuar no mínimo por 30 
minutos,  lave com  shampoo. Não há contra indicação em manter a formulação na área aplicada. 

Aromaterapeuta Consultada: Carmen Simeone Wpp  (21) 98727-
6017



ÓLEO E COCO PALMISTE 
Cosmética Natural

Protetor Solar  - passo a passo
Estudos comprovam que óleos láuricos como o óleo de coco palmiste protegem a pele em 20% da exposição aos Raios UV. Óleo de Coco Palmiste é um 
antioxidante natural, atua como protetor solar moderado, minimizando impactos que causam o envelhecimento precoce da pele e queimaduras solares.
Oferece proteção sem bloquear a ação benéfica dos UV relacionados à síntese da Vitamina D

Turbinando o Potencial de seu Protetor Solar                                                                                 

Ao agitar o pote para homogeneizar a formulação, ative a sua intenção de estar preparando um Eficaz Protetor Solar que vai promover a proteção e bem 

estar que você precisa.  Se quiser aumentar o potencial dele escreva a lápis em uma etiqueta e fixe no pote palavras virtuosas; saúde, proteção, cura, 

alegria, compreensão, amorosidade .....

Indicação de Uso: => Passe na pele e nos cabelos antes de se expor ao Sol. Retoque sempre que achar necessário. incluindo os florais neutraliza 
a ação do UV da radiação do sol.                                                                                                                         
Bom Senso  - num kit de proteção solar o bom senso é muito recomendado, Repense seus conceitos de divertimento, saúde e felicidade 

Aromaterapeuta Consultada: Carmen Simeone Wpp  (21) 98727-6017

Formulação:  Óleo de Coco Palmiste 30ml+ Óleos Essenciais de Café Verde, olíbano, gerânio, 10 gotas de cada óleo + Essência 

vibracional Floral sistema Austrália (radiation essence) ou (fringed Violet + mulla mulla) 7 gotas de cada

1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste estar em estado sólido (água morna, fogo apagado)          

2. Palmiste dissolvido leve para o pote (30 ml ) higienizado, acrescente o óleo essencial, o floral e  feche o pote e agite bem.

3. O aroma fica mais intenso após 2 dias da formulação ser feita. Guardar protegido de luminosidade ou use um pote escuro.



ÓLEO E COCO PALMISTE 
Cosmética Natural

Regenerador pós Sol  - passo a passo

Formulação: Óleo de Coco Palmiste 30ml  + Óleo Essencial de lavanda (lavandula angustifolia) 7 gotas +  Essência vibracional Floral sistema 
Austrália (radiation essence) ou (paineira  -filhas de gaia  + fringed violet +  mulla mulla) 7 gotas de cada

1. Dissolver o palmiste em banho maria, no caso do palmiste estar em estado sólido (água morna, fogo apagado)          

2. Palmiste dissolvido leve para o pote (30 ml ) higienizado, acrescente o óleo essencial, o floral e  feche o pote e agite bem.

3. O aroma fica mais intenso após 2 dias da formulação ser feita. Guardar protegido de luminosidade ou use um pote escuro.

Turbinando o Potencial de seu Regenerador pós Sol                                                                            
Ao agitar o pote para homogeneizar a formulação, ative a sua intensão de estar preparando um cosmético excelente  que vai promover a proteção e bem 
estar que você precisa.  Se quiser aumentar o potencial dele escreva a lápis em uma pequena etiqueta e fixe no pote palavras virtuosas:  saúde, proteção 
e/ou outras palavras que vibrem boas intenções.

Indicação de Uso => Passe na pele após exposição intensa ao sol, banho de mar, piscina ou atividade ao ar livre.  Aplique após o banho ou 
quando sentir desconforto. Tem ação Hidratante e calmante, incluindo os florais neutraliza a ação do UV da radiação do sol   

Aromaterapeuta Consultada: Carmen Simeone Wpp  (21) 98727-6017



Fazendo suas Formulações Cosméticas                                

Palmiste   &   Óleos Essenciais

PELE

Onde Comprar Óleos Essenciais

=>  lojas de produtos naturais 

=> Aromaterapeutas abaixo citadas:

Carmem Simeone  Wpp  (21) 98727-6017

Tais Rafaela   Wpp (21) 99318-6166

Monica Mendes  Wpp (21) 99214-5723

Onde Comprar Essências Florais

=> Farmácias de Manipulação

Contato =>  Canteiro Urbano
(21) 99984-4088
www.canteirourbano.com


