
ÓLEOS 
ESSENCIAIS  NO 
TRATAMENTO 
CAPILAR



Este manual digital é um resumo do livro  

"Manual Técnico Bem Estar, Saúde e Beleza - Cuidados Naturais da Cabeça aos Pés”, 

 de Fernando Amaral.  

Os direitos do conteúdo estão reservados ao autor. 



Informações Importantes 

1 - Para obter melhores resultados, aplique o tratamento por 6 semanas 
consecutivas, sempre uma vez por semana. Após esse período mude a 
frequência para aplicações quinzenais ou mensais, de acordo com a 
necessidade ou estado dos fios e couro cabeludo. 

2 - A aplicação direta dos óleos naturais deve ser feita antes de lavar os 
cabelos, com os fios ainda secos, mesmo que os cabelos estejam 
levemente sujos. Os óleos são mais leves do que a água e não penetram  
quando o couro cabeludo ou os fios estão molhados. 

3 - Massageie o couro cabeludo ou os fios (área a ser tratada) sentindo 
que a mistura de óleos está penetrando de forma leve e homogênea. 
Deixe agir por 10 minutos e lave em seguida com shampoo, aplicando 
em seguida o condicionador ou máscara. Finalize como de costume. 

4 - O trabalho de limpeza começa com os óleos diluindo resíduos de 
sebo acumulados em torno do bulbo capilar e se completa com a 
aplicação do shampoo, condicionador e eventualmente a máscara. 

5 - Após estar limpos e secos, seus cabelos podem receber qualquer 
procedimento de beleza, coloração… A técnica de aplicação de óleos 
naturais não deixa nenhum tipo de resíduo químico nos fios. Em 
cabelos mais densos, resistentes e porosos, um resíduo pode ser 
percebido apenas por alguns minutos após a aplicação. 

6 - A aplicação de óleos naturais em tratamentos no couro cabeludo 
não deve ser realizada no mesmo dia da coloração, pois o couro 
cabeludo se torna mais sensível após a ação da tintura. 

7 - Nota-se uma queda de cabelo relativamente alta na primeira 
aplicação, que diminui na segunda e praticamente se interrompe na 
terceira aplicação. Isso ocorre pois alguns fios já estão soltos, mas 
ainda presos ao bulbo pelo acumulo de sebo. A aplicação dos óleos 
naturais vai limpar profundamente todo o sistema do bulbo capilar, 
permitindo que os nutrientes cheguem a raiz dos cabelos. 



Dosagem 

A dose de mistura dos óleos essenciais para a aplicação nos tratamentos 
capilares foi formulada para um total de 5ml a 6ml. 

Para cabelos mais longos e volumosos acrescente mais 1ml ou 2 ml de óleo 
vegetal de abacate, mantendo a dosagem original dos óleos essenciais. 

Modo de Usar 

(com os cabelos sempre secos, antes de lavá-los, pois estes óleos são mais 
leves do que a água e não penetram com o couro cabeludo ou fios 
molhados) 

Misturar os óleos essenciais no óleo vegetal. 

Aplicar na área a ser tratada (couro cabeludo ou fios) massageando com 
movimentos da raiz para as pontas, até sentir que a mistura de óleos está 
penetrando. 

Deixe agir por 10 minutos e lave em seguida com shampoo, condicionador 
e eventualmente máscara. 

Finalize como costume. 



POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO 

Como Tratamento Pré Shampoo 

Aplique o blend de óleos essenciais e vegetais direto nos 
fios e/ou couro cabeludo ainda secos, deixe agir por 10 
minutos e lave com shampoo. Em seguida aplique o 
condicionador ou máscara de tratamento. 

FÓRMULAS 
Maciez e Perfume  

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
10 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Ylang-Ylang WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Gerânio Burbon WNF 

Brilho e Força 

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF  ou 
28 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
                               + 
1 gota de Óleo Essencial de Ylang-Ylang WNF 
2 gotas de Óleo Essencial de Alecrim WNF 



Proteção e Conservação do Couro Cabeludo  

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
2 gotas de Óleo Essencial de Palmarosa WNF 

Cabelos Claros  

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
2 gotas de Óleo Essencial de Grapefruit WNF 

Anti-Queda 

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
10 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
4 gotas de Óleo Essencial de Alecrim WNF 

Hidratação 

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Ylang-Ylang WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Alecrim WNF 

Anti-Oleosidade 

28 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Melaleuca WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Menta Peperita WNF 



Anti-Caspa / Seborreia  

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
10 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
3 gotas de Óleo Essencial de Melaleuca WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Lavanda WNF 

Psoríase / Pequenas Feridas  

5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
15 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
2 gotas de Óleo Essencial de Lavanda WNF 

Reparador de Pontas 

2,5ml de Óleo Vegetal de Abacate WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Ylang-Ylang WNF 
1 gota de Óleo Essencial de Palmarosa WNF 

Tratamento de Piolhos 

2 ou 3 gotas de Óleo Essencial de Melaleuca WNF 

Com o shampoo na palma da mão, aplicar 2 a 3 gotas de Óleo 
Essencial de Melaleuca WNF e lavar os cabelos normalmente. 
Deixe agir por 3 minutos. 
Use diariamente até o desaparecimento dos piolhos. 
Após a lavagem, usar o pente fino para a remoção dos piolhos e  
lêndeas. 



POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO 

Como Tratamento Pós Shampoo 

Após lavar os cabelos com o shampoo indicado para a 
necessidade dos seus cabelos, misture (na hora) o blend de 
óleos diretamente na máscara (dose a ser usada). Aplique 
nos fios (evite o couro cabeludo) e deixe agir por 10 
minutos. Enxágue normalmente. 

FÓRMULAS 
Hidratação 

28 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
2 gotas de Óleo Essencial de Gerânio WNF 
0u Óleo Essencial de Palmarosa WNF 

Anti-Frizz 

2 gotas de Óleo Vegetal de Jojoba WNF 
1 gota de Óleo Vegetal de Argan WNF 
























