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Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste eBook são 

estritamente para fins informativos. Não há a intenção de ser um conselho 

médico. Todo esforço possível foi feito na preparação e pesquisa deste 

material. Não oferecemos garantias com relação à precisão, aplicabilidade 

de seu conteúdo ou qualquer omissão. 
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Introdução 
Você acorda todas as manhãs, apenas para se sentir tão cansado quanto 

quando foi para a cama? Você tem problemas para manter seu nível de 

energia ao longo do dia? Se você está enfrentando falta de ar, fadiga, 

cansaço ou uma falta geral de energia, pode usar um impulso! Existem 

muitos tipos e maneiras diferentes de usar óleos 

essenciais para ajudá-lo a se sentir mais positivo, 

ter mais energia e dar-lhe a sustentação 

necessária para passar o dia. 

Os óleos essenciais estão se tornando cada vez 

mais populares para uso como remédios à base 

de plantas e produtos para cuidados em casa. Os 

óleos essenciais são extraídos das plantas 

usando técnicas específicas que mantêm os 

benefícios medicinais e terapêuticos da planta, 

produzindo uma forma fácil de usar. 

O uso de óleos essenciais pode influenciar seu nível de estresse, pressão 

arterial, sistema imunológico, frequência cardíaca e respiração, os quais 

desempenham um papel no seu nível de energia. Muitos óleos essenciais 

são adaptógenos, o que significa que suas propriedades se adaptam a cada 

usuário, e o benefício que você pode obter é provavelmente diferente de 

outra pessoa. Isso significa que você pode testar e encontrar o óleo 

essencial certo ou mais adequado para você. 

 



2 | P á g i n a  

Se você nunca usou óleos essenciais ou não tem certeza de como os óleos 

essenciais podem ajudá-lo a ter mais energia, considere esses benefícios 

adicionais que os óleos essenciais são conhecidos por ter para muitas 

pessoas. 

Os óleos essenciais podem melhorar seu humor e ajudá-lo a se sentir mais 

positivo. 

Eles podem ajudá-lo a se concentrar e manter o foco. 

Os óleos essenciais podem ajudar você a se sentir mais produtivo 

Eles demonstraram diminuir a ansiedade e as emoções estressantes em 

muitas pessoas. 

Eles podem ajudá-lo a relaxar e dormir melhor, o que fará com que você se 

sinta mais descansado no dia seguinte. 

Portanto, se você estiver pronto para aprender a usar os óleos essenciais 

para aumentar sua energia, primeiro examinemos as maneiras pelas quais 

você pode usar com segurança os óleos essenciais. 
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Como usar óleos essenciais 
Existem várias maneiras de usar os óleos essenciais para aumentar seus 

níveis de energia. Se você optar por usar um tipo de óleo ou uma mistura de 

diferentes, a inalação do perfume dos óleos é a maneira mais popular e 

eficaz de aumentar sua energia. 

Existem vários métodos diferentes de entrega que funcionam bem com 

óleos essenciais; portanto, escolha o que funciona melhor para você. 

Você pode inalar o perfume de um óleo essencial específico ou misturar 

diretamente da garrafa. 

Você pode adicionar gotas do seu óleo 

favorito ou misturar-se a um lenço de 

papel e inalar o perfume a partir dele 

sempre que quiser. 

Use um frasco de spray ou umidicador 

com difusor, além de água, para dispersar o aroma pela sala. 

Faça uma boa mistura pronta para difusor adicionando uma colher de sopa 

de hamamélis a 30 gotas de óleos essenciais e 355 ml de água destilada. 

Adicione isso ao seu umidificador com difusor ou a um frasco de spray. 

Sempre agite bem antes de usar. 

Abaixo, também sugerimos outros métodos para o uso de óleos essenciais 

específicos para aumentar a energia, incluindo o uso tópico e interno. Nem 

todos os óleos essenciais são adequados para uso na pele ou para serem 

tomados por via oral. 
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Dicas para comprar óleos essenciais 
O uso de óleos de alta qualidade é uma maneira de garantir os melhores 

resultados da sua aromaterapia usando óleos essenciais. Sempre compre 

seus óleos essenciais de um fabricante respeitável e verifique se os rótulos 

contêm 100% de óleo essencial puro. O rótulo deve sempre incluir o nome 

científico apropriado das espécies de plantas representadas pelo conteúdo. 

Verifique os ingredientes para itens como "fragrância", que informa que o 

óleo possui aditivos que você não deseja. 

Quando possível, compre óleos orgânicos. O grau terapêutico é o que você 

deseja para qualquer aromaterapia ou outro uso na saúde de óleos 

essenciais. Isso garante que os óleos estejam livres de produtos químicos e 

outras toxinas e que não sejam diluídos. 
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Melhores óleos essenciais para aumentar a 
energia 

Minty Oils (Óleos de Mentolados) 
Óleos mentolados, como hortelã-pimenta, hortelã e eucalipto, são 

excelentes para promover a concentração, a atenção e melhorar a clareza 

mental. Esses óleos funcionam bem de manhã, para ajudá-lo a começar o 

dia com foco ou para superar os aborrecimentos do final da tarde. Como 

uma xícara de café, esses óleos essenciais proporcionam um aumento 

instantâneo de energia. 

1. Óleo essencial de hortelã-pimenta 

O óleo essencial de hortelã-pimenta é utilizado para diversos fins 

medicinais, devido à sua alta concentração de mentol. Este composto dá 

óleo de hortelã-pimenta é propriedades antimicrobianas que ajudam a 

controlar bactérias e fungos, além de mentol proporciona alívio da dor. 

O aroma de menta deste óleo essencial fornece um impulso instantâneo aos 

níveis de energia mental e física. Se você está lento por comer demais ou 

está realmente lutando contra a fadiga, o óleo de hortelã-pimenta é ótimo 

para aumentar a concentração quando você precisa de uma carona. 

Você pode adicionar óleo de 

hortelã-pimenta ao seu difusor 

quando quiser se concentrar e 

ficar alerta. Experimente da 

próxima vez que tiver um 

prazo próximo. Você também 



6 | P á g i n a  

pode adicionar uma gota de hortelã-pimenta a uma gota de rosa mosqueta 

ou outro óleo transportador e depois passar um pouco diretamente sob o 

nariz. Você acordará imediatamente. Para uma pick-me durante todo o dia, 

esfregue esta mistura nos ombros e pescoço. 

2. Óleo Essencial de Eucalipto 

O composto ativo do óleo de eucalipto, chamado cineol, foi objeto de 

muitos estudos diferentes que examinaram seus poderes como anti-

inflamatório, analgésico e antioxidante. Como o óleo de eucalipto pode 

contribuir para a saúde geral do seu sistema imunológico, também 

desempenha um papel no seu nível de energia. 

Se você está congestionado e cansado de um resfriado ou gripe, tente usar 

o óleo de eucalipto para recuperar sua energia. Quando estiver em um 

banho quente, polvilhe algumas gotas com a água e cubra o ralo, permitindo 

que o vapor infundir com o cheiro de eucalipto. 

Você se sentirá mais enérgico ao sair do banho, e poderá respirar com mais 

facilidade. Você também pode aplicar esse óleo diretamente nas têmporas, 

pés, pulsos ou outros músculos doloridos. O efeito de resfriamento pode 

acalmar os músculos tensos e ajudá-lo a relaxar e descansar mais 

pacificamente. 

Obviamente, você pode inalar eucalipto diretamente ou difundir esse 

perfume para uma sessão de aromaterapia energizante. 
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 Óleos cítricos 
Os óleos essenciais feitos de frutas 

cítricas ajudam você a se livrar da 

negatividade e a promover a 

felicidade e o humor aprimorado. 

Alguns dos impulsionadores de 

energia mais poderosos são as frutas 

cítricas, como toranja, limão, laranja, 

limão e bergamota. De qualquer 

maneira, as frutas cítricas são muito 

aromáticas e esses óleos essenciais despertam os sinais do sistema nervoso 

para promover níveis mais altos de energia. 

1. Óleo Essencial de Toranja 

Se você está estressado e precisa relaxar, experimente o óleo essencial de 

toranja. Esse aroma esclarecedor pode reduzir a fadiga mental e ajudar a 

regular os níveis hormonais, o que geralmente pode contribuir para a 

sensação de fadiga. Adicione óleo de toranja ao seu difusor no final de um 

longo dia para um aumento imediato de energia. Você também pode usar 

esse óleo topicamente. Misture com um transportador, como o óleo de 

jojoba, e aplique nos pulsos ou no pescoço. Você também pode usar óleo de 

toranja no chuveiro para aumentar a energia enquanto se prepara para o 

seu dia. 

2. Óleo Essencial de Laranja 

O poderoso perfume do óleo essencial de laranja é edificante e fresco. Basta 

listar uma laranja recém descascada, este óleo essencial promove emoções 

positivas e melhora os níveis de energia. Isso é depressão e outros 
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problemas de saúde mental também podem ter benefícios com esse óleo 

essencial. 

3. Óleo essencial de limão 

Este óleo essencial é um pouco mais sutil que o óleo essencial de laranja, 

mas possui os compostos certos para elevar seu humor e ajudá-lo a se sentir 

mais energético também. O óleo de limão melhora o fluxo de energia por 

todo o corpo e pode ajudá-lo a se concentrar e a concentrar-se quando o 

nível de energia mental começar a diminuir. 

4. Óleo Essencial de Bergamota 

Quando você estiver pronto para relaxar no final de um longo dia e quiser se 

sentir revigorado e revivido no dia seguinte, experimente o óleo essencial 

de bergamota. A bergamota contém flavonóides, que podem acalmar seus 

nervos, relaxar a tensão e reduzir o estresse e a ansiedade. A bergamota é 

um bom óleo para difundir à noite, pois você está relaxando para dormir 

bem e ter mais energia no dia seguinte. 

Óleo de especiarias 
Esses óleos quentes e picantes podem motivá-lo e se movimentar quando 

falta energia. Óleos como canela, pimenta preta, gengibre e incenso são 

excelentes para ajudar você a ficar alerta e concentrado quando precisar de 

um pequeno impulso. 

1. Óleo essencial de canela 

Quando estiver se sentindo esgotado, física ou mentalmente, experimente o 

óleo essencial de canela. Tomar o óleo de canela internamente também 

pode ajudar a regular os níveis de glicose no sangue, o que é importante 
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para estabilizar seus níveis de energia, reduzindo o desejo por alimentos 

que fazem você bater, como açúcar e controlar seu peso. 

2. Óleo Essencial de Pimenta Preta 

Se você está tendo problemas para se concentrar ou se concentrar, o óleo 

de pimenta do reino pode ser exatamente o que você precisa. Também é 

uma boa escolha quando você está deprimido e se sentindo lento. O óleo de 

pimenta preta melhora a circulação, o que pode fornecer energia extra. 

Enquanto você pode inalar o óleo de pimenta preta diretamente ou usá-lo 

no difusor, você também pode aplicá-lo topicamente. Esfregar apenas 

algumas gotas deste óleo essencial nas solas dos pés pode fazer com que 

sua energia flua e também lhe dê uma sensação de aquecimento. Se você 

tiver músculos doloridos, misture o óleo de pimenta preta com um óleo 

transportador e massageie os músculos doloridos antes de um treino. 

3. Óleo Essencial de Gengibre 

O gengibre tem muitos usos medicinais e é ótimo para ajudar você a manter 

seus níveis de energia. O óleo essencial de gengibre está aquecendo e 

penetra profundamente na pele, revitalizando seu humor e estimulando-o. 

O gengibre também é ótimo para náusea, enjôo ou enjôo matinal; portanto, 

inspire diretamente para 

aproveitar esses benefícios. 

Misture algumas gotas de óleo 

essencial de gengibre com um 

óleo transportador e esfregue 

nos pés para uma absorção 

mais rápida na corrente 
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sanguínea. Isso estimulará seus sentidos e aumentará sua vitalidade e 

energia. 

4. Óleo Essencial de Incenso 

Se você tiver sentimentos de ansiedade ou humor baixo, o óleo de incenso 

pode ser a escolha certa para você. O incenso combina o poder do perfume 

cítrico com o aroma de menta para fornecer um aroma duradouro que eleva 

seus níveis de energia e equilibra seu humor. 

Os compostos do incenso podem atravessar a barreira hematoencefálica, 

por isso funciona bem no tratamento da depressão e da ansiedade, o que 

pode contribuir para a falta de energia para algumas pessoas. 

Além de usá-lo no difusor ou inalá-lo diretamente, você também pode 

esfregar algumas gotas em locais estratégicos, como pescoço, pés ou pulsos. 

Crie um óleo de massagem revitalizante adicionando esse óleo essencial ao 

óleo de jojoba ou argan. 
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Óleos de ervas 
As ervas não apenas têm fins medicinais ao cozinhar ou fazer chá, mas os 

óleos essenciais feitos com ervas também são ótimos para melhorar o 

humor, aumentar a energia e deixar você se sentindo revigorado. 

1. Óleo essencial de alecrim 

Quando você está realmente cansado, o 

óleo essencial de alecrim pode lhe dar o 

impulso necessário. Como o eucalipto, o 

alecrim contém cineol, que aumenta o 

fluxo sanguíneo para o cérebro e pode 

melhorar sua atenção. Se seu cérebro 

estiver um pouco enevoado devido à 

fadiga, ou se você precisar de um 

impulso mental ou físico extra, 

experimente o óleo essencial de 

alecrim. 

2. Óleo Essencial de Manjericão 

O cheiro fresco e terroso do manjericão é revigorante, e os óleos essenciais 

de manjericão são ainda mais. O manjericão é um estimulante natural para 

o seu sistema endócrino, incluindo as glândulas supra-renais. Essas 

glândulas controlam sua produção de energia, de modo que o manjericão 

pode ajudar a combater a fadiga, aliviar a lentidão e aliviar a nebulosidade 

mental. Se você tem fadiga crônica, o manjericão é uma excelente opção de 

tratamento. 
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Adicione duas gotas de óleo essencial de manjericão, juntamente com três 

gotas de óleo essencial de erva-cidreira e uma gota de óleo essencial de 

hortelã-pimenta ao seu difusor para criar um aroma que seja esclarecedor e 

estimulante. 
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3. Óleo Essencial de Tomilho 

Se o seu sistema imunológico estiver lento ou lutando contra invasores, o 

uso de óleo essencial de tomilho pode ajudá-lo a combater a infecção e dar 

o impulso necessário. O tomilho oferece muitos efeitos medicinais, 

incluindo a redução do estresse e o aumento dos níveis de energia. Adicione 

óleo essencial de tomilho a qualquer óleo cítrico para obter um perfume 

poderoso e edificante que é energético e curativo. 

4. Óleo Essencial de Neroli 

O óleo essencial de Neroli é feito da flor 

de um tipo de laranjeira amarga, e suas 

propriedades são numerosas. Neroli é 

um excelente óleo para diminuir o 

estresse, reduzir a pressão arterial e 

ajudá-lo a acalmar seu corpo e mente 

durante momentos estressantes. Este 

óleo essencial também pode melhorar o 

seu humor, o que aumenta a energia 

também. 

5. Óleo essencial de capim-limão 

O aroma fresco de erva-cidreira é revigorante e pode ajudá-lo a limpar sua 

mente, o que fornece mais energia. Além de usá-lo em seu difusor, tente 

aplicá-lo topicamente. Misture algumas gotas de óleo essencial de capim-

limão com jojoba ou outro óleo transportador e massageie-o nas têmporas 

ou no pescoço. Essa mistura ajuda a dar um impulso, o que a torna perfeita 

para antes do treino ou quando você bate na depressão da tarde. 
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Outros óleos da terra 
Outros óleos que incluem aromas terrosos e amadeirados também podem 

estimular o cérebro e o corpo. Você pode experimentar esses óleos por 

conta própria ou misturados para ajudá-lo a superar a fadiga e o nevoeiro 

mental. 

1. Óleo Essencial de Gerânio 

Se você deseja equilibrar suas emoções e mudanças de humor calmas, o 

óleo essencial de gerânio é uma excelente opção. Os compostos do óleo de 

gerânio equilibram o sistema nervoso, o que é útil quando você está 

estressado. Além de difundir esse 

perfume, tente um spray corporal 

feito de 15 gotas de óleo essencial 

de gerânio e 300 mililitros de água 

em um frasco de spray. Este aroma 

leve oferece um impulso 

instantâneo. 

2. Óleo essencial de lavanda 

A lavanda é um óleo essencial popular por muitas razões. Embora a lavanda 

seja provavelmente mais conhecida por suas propriedades relaxantes, esse 

efeito é realmente bastante útil quando você procura foco e concentração. 

O óleo essencial de lavanda pode melhorar o seu humor, o que também 

fornece um impulso muito necessário quando você está cansado ou 

estressado. 

Se você está se sentindo particularmente estressado ou agitado, o óleo 

essencial de lavanda é uma excelente opção. Como você também relaxa, a 
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lavanda é uma boa opção antes de dormir, para que você possa descansar e 

acordar com uma sensação refrescante. 

Além de inalar diretamente da garrafa, você também pode aplicar algumas 

gotas de lavanda nas mãos, esfregá-las e respirar profundamente com as 

mãos em concha. O efeito é a calma e o relaxamento imediatos, que podem 

ser úteis quando você está tenso. Você também pode aplicar algumas gotas 

de lavanda nas têmporas, pulsos ou pés antes de dormir para obter o 

descanso de qualidade que seu corpo precisa. Adicionar algumas gotas ao 

seu difusor quando você está enfrentando uma situação estressante pode 

acalmar sua mente, o que permite uma melhor concentração. 

3. Óleo Essencial Elemi 

Os Elemi árvores vêm do Pacífico Sul, e os óleos essenciais produzidos a 

partir desta árvore podem ser usados como estimulantes. Elemi é conhecido 

por aumentar a circulação, promover o equilíbrio e a secreção de hormônios 

das glândulas supra-renais e promover a estimulação mental. Elemi pode 

ajudar a equilibrar os hormônios que fazem você se sentir cansado, além de 

fornecer clareza mental e foco quando você precisar. 

4. Óleo Essencial de Pinho 

Os óleos essenciais de pinho podem 

criar confiança e energia, o que 

pode ajudá-lo a combater a fadiga. 

As propriedades do Pine ajudam 

você a ficar revigorado e alerta, e 

este óleo essencial promove a 

positividade. Se você tem fadiga 
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adrenal, o óleo essencial de pinheiro é um excelente tratamento que pode 

elevar o humor e aumentar a energia. O Pine pode melhorar sua memória e 

ajudá-lo a obter foco e concentração, portanto, procure-o na próxima vez 

que estiver tentando realizar uma tarefa difícil. 

5. Óleo Essencial de Cedro 

O óleo essencial de cedro acalma a mente e ajuda a reduzir a tensão 

liberando serotonina. O cedro também é um excelente auxílio para dormir; 

portanto, quando estiver procurando uma boa noite de sono para ajudá-lo a 

ter mais energia amanhã, procure esse óleo essencial. O cedro é ótimo para 

estabilizar o humor e ajudá-lo a se concentrar. 
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Melhores misturas de óleos essenciais para 
energia 

A mistura de óleos essenciais permite que você aproveite os benefícios de 

vários ao mesmo tempo. Você pode usar essas misturas no difusor ou inalar 

diretamente. 

 Dicas para misturar óleos essenciais 

Misture os óleos de sua escolha em frascos de vidro escuros com tampas de 

conta-gotas. 

Adicione apenas algumas gotas de qualquer óleo essencial de cada vez. 

Role a garrafa entre as mãos. Isso 

aquecerá levemente os óleos e os 

ajudará a se misturar corretamente. 

A experimentação pode ser necessária 

para encontrar a mistura que funciona 

melhor para você. 

Anote a receita exata que você usou 

para cada mistura, para que você saiba o que deseja manter (ou alterar) na 

próxima vez que fizer uma mistura. 
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Aqui estão nossas misturas favoritas para 
aumentar a energia. 

1. A mistura "Vá em frente" 
Essa mistura funciona bem quando você tem algo a realizar e precisa de 

motivação e energia para fazê-lo. Essa mistura adiciona um aroma limpo e 

fresco ao ar e também é boa para difundir no início da manhã, para que a 

família se mova. 

2 partes de toranja oi essencial 

1 parte de óleo essencial de hortelã-pimenta 

1 parte de óleo essencial de limão 

2. Mistura Motivadora 
Quando você está tentando cumprir um prazo ou encontrar a energia para o 

seu treino diário, esta é uma boa escolha. 

3 partes de óleo essencial de incenso 

2 partes de óleo essencial de limão 

2 partes de óleo essencial de pimenta preta 

3. Mistura de Ar Fresco 
Esta mistura deixará você rejuvenescido e acordado, como uma dose de ar 

fresco da montanha. 

2 partes de óleo essencial de pinho 

2 partes de óleo essencial de lavanda 

1 parte de óleo essencial de manjericão 



19 | P á g i n a  

4. Mistura de rebentamento por fadiga 
Quando você está apenas tendo problemas para se mover, não consegue 

encontrar energia para começar, essa é uma ótima mistura. Você se sentirá 

energizado e motivado em pouco tempo. 

Partes iguais de óleo essencial de eucalipto, óleo essencial de alecrim e óleo 

essencial de capim-limão 

5. Mistura positiva de energia 
Quando a negatividade da vida te derrubar, tente esta mistura incrível. Você 

pode criar um spray refrescante de tecido adicionando 15 gotas a cinco 

onças de água. Você também pode adicionar essa mistura à água do banho 

para uma imersão revigorante. 

2 partes de óleo essencial de alecrim 

2 partes de óleo essencial de limão 

1 parte de óleo essencial de toranja 

1 parte de óleo essencial de hortelã-pimenta 

6. Mistura de Bem-Estar 

Prepare o seu dia com esta mistura saudável e estimulante de energia. 

Adicione algumas gotas à toalha no chuveiro todas as manhãs, esfregando o 

corpo com ela. Ou use-o em um difusor para promover saúde e bem-estar 

durante todo o dia. 

2 partes de óleo essencial de lavanda 

4 partes de óleo essencial de bergamota 

3 partes de óleo essencial de manjericão 
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5 partes de óleo essencial de toranja 

7. mistura calma 
Quando você precisar liberar a tensão, liberte a ansiedade e apenas relaxe, 

essa é a mistura para você. Você pode adicionar essa mistura a quatro onças 

de óleo de sua escolha para fazer um óleo de massagem relaxante ou 

adicionar várias gotas à água do banho e depois mergulhar nos últimos 30 

minutos. Use um difusor ou inspire diretamente quando precisar de um 

lembrete calmante para ajudá-lo a liberar a tensão. 

2 partes de óleo essencial de camomila 

6 partes de óleo essencial de cedro 

3 partes de óleo essencial de gerânio 

4 partes de óleo essencial de lavanda 
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Precauções e lembretes 

Quando você está cansado, os óleos essenciais podem ser uma parte 

poderosa do seu tratamento. Os óleos podem fornecer muitos benefícios, 

incluindo clareza mental, energia revivida e maior concentração. 

Os óleos essenciais contêm compostos poderosos. Você pode desenvolver 

alergias a esses componentes naturais; portanto, 

sempre teste um óleo essencial em um pequeno 

pedaço de pele antes de usá-lo em outras partes 

do corpo. Teste na perna ou no braço, não na 

pele sensível do rosto. 

Mulheres grávidas ou amamentando devem 

conversar com seu médico antes de usar óleos 

essenciais. Qualquer pessoa com uma condição 

médica ou tomando medicamentos também 

deve conversar com um médico antes de usar 

óleos essenciais. 

O que funciona para outra pessoa pode não ser a 

melhor opção para você quando se trata de usar óleos essenciais. É melhor 

experimentar por si mesmo o que oferece o melhor alívio e resultado. 

Preste atenção às reações do seu corpo a esses óleos e tente diferentes 

combinações para determinar as melhores opções para seus sintomas. 

Se você não sentir nenhum alívio, ou se seus sintomas de fadiga 

continuarem retornando, convém conversar com seu médico. Pode haver 

uma razão médica subjacente pela qual você está se sentindo da maneira 
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que se sente; portanto, discuta sintomas crônicos ou recorrentes de fadiga 

com seu médico. 

Os óleos essenciais são feitos de várias partes das plantas e destilados 

usando um dos vários métodos para extrair suas qualidades medicinais. 

Procure por óleos orgânicos de alta qualidade e sempre adquira seus óleos 

de um fabricante respeitável. 

Os óleos essenciais podem ser inalados diretamente, usados em um difusor, 

aplicados topicamente ou levados internamente para lhe dar mais energia e 

melhorar sua fadiga. Misturas de óleos essenciais combinam suas 

propriedades para oferecer os benefícios de todos os vários óleos. Tente 

fazer suas próprias misturas em casa para descobrir as que são mais eficazes 

para você. 

 

Dormir com qualidade suficiente é uma parte importante do tratamento da 

fadiga. Existem muitos óleos essenciais que podem relaxar você e promover 

uma melhor noite de sono, incluindo os poucos listados aqui. Se você não 

está dormindo bem, e isso está contribuindo para o seu cansaço, considere 

o uso de óleos essenciais na hora de dormir para ajudá-lo a dormir melhor 

também. 

 

 


