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A alquimia da 
menopausa

Cathy Skipper - Editora Laszlo 
Você está pronta para restaurar o equilíbrio em si 
mesma e se reconhecer como uma mulher poderosa? 
A maior parte das mulheres não percebe a 
menopausa como uma transição natural, tampouco 
tem consciência do trabalho interno empoderador 
que esse período oferece. A grande maioria sequer 
conhece a definição médica correta para esse 
processo. “A menopausa marca a passagem da 
aprendizagem para a maestria”, ensina Cathy. Ela 
traz à luz um novo ser: a mulher em sua totalidade e 
maturidade. 
Os óleos essenciais são sugeridos como guias. Eles 
ajudarão você a explorar o seu próprio interior e 
encontrar a sua luz e escuridão, dureza e gentileza, 
forças e fragilidades, pois não há nada mais 
poderoso, seguro e facilmente aplicável para explorar 
a nossa psiquê que os aromas. 

A bíblia dos 
óleos essenciais

Danièle Festy - Editora Laszlo  

Descubra com este livro de referência, o fabuloso 
potencial dos óleos essenciais para a saúde, a 
beleza e o bem-estar, para uma casa mais limpa 
e agradável, para uma culinária mais saudável e 
perfumada. 
Esta bíblia única, completa e prática reúne todas 
as informações para você viver melhor. 
- Tenha mais familiaridade com os 79 óleos 
essenciais mais eficazes da aromaterapia: tea 
tree, wintergreen, sempre-viva verdadeira, ylang 
ylang... 
- Utilize as vidas de administração mais 
adequadas para um máximo de ação e 
segurança. 
- Visualize os pontos de aplicação com nossas 
ilustrações claras, e adote bons gestos e atitudes 
que complementarão o tratamento. 
- Monte seu kit personalizado de óleos 
essenciais, de modo a ter sempre à mão seus 
frascos indispensáveis. Crianças, futuras 
mamães, idosos, esportistas, jovens, todos têm 
os óleos que lhe são essenciais.

21,90€

59,90€



Aromadermatologia

Janetta Bensouilah  & Philippa Buck - 
Editora Laszlo 

 Este livro é um guia abrangente, baseado em 
evidências, que promove uma abordagem integrativa 
para o uso de terapias complementares em conjunto 
com medicamentos convencionais. Ele incentiva a 
conscientização quanto à necessidade de uma base 
científica sólida para a prática aromaterapêutica, 
trazendo, além de uma riqueza de dados, 
informações práticas para diversos tratamentos. 
Entre os assuntos abordados temos:  
* Estrutura e função da pele;  * Ciências dos óleos 
essenciais em contexto;   * Cuidados essenciais da 
pele;  * Aromadermatologia e questões de 
segurança;  * Pele e a psiquê;   * O essencial das 
formulações aromáticas; * Infecções cutâneas; * 
Queixas cutâneas na infância; * Distúrbios 
inflamatórios; * Tratamentos de feridas; * Unhas, 
pelos e glândulas sebáceas.

Aromaterapia para 
crianças saudáveis

Valerie Ann Worwood - Editora Laszlo  


A aromaterapia está na vanguarda da medicina integrativa e 
oferece grande conveniência e flexibilidade de aplicação 
terapêutica. Não há como prever quando uma criança ficará 
doente, em contrapartida, os óleos essenciais podem atuar 
de modo ágil e eficaz, proporcionando e assegurando o bem-
estar dos pequenos. 
Além do alívio sintomático, os óleos essenciais animam e 
trazem a riqueza da natureza para a assistência médica, 
agregando maior positividade ao tratamento e favorecendo 
um cuidado integral. 
Nesta leitura você conhecerá diretrizes básicas para começar 
a aplicar a aromaterapia em crianças na prática; como 
estruturar um kit aromaterapêutico de cuidados básicos; 
quais são os óleos essenciais, hidrolatos, águas com óleos 
essenciais, infusões e óleos graxos indicados e seguros, e 
também como criar sinergias. 
A obra também integra um gráfico com óleos essenciais para 
fins gerais, com recomendações de acordo com o grupo 
etário do seu filho, e uma listagem de A a Z, com condições 
de saúde em particular com instruções específicas para cada 
doença em particular. 

34,90€

26,90€



A cura pelo 
iodo

Lynne Farrow  - Editora Laszlo 
Após deparar-se com uma pesquisa que 
indicava a relação entre a deficiência de 

iodo e o desenvolvimento de câncer na 
mama, Lynne Farrow, diagnosticada com 

a doença, resolveu investigar por conta 
própria como o iodo atua, de fato, no 

organismo humano. 
Munida pela curiosidade inata de uma 
jornalista e impulsionada pelo próprio 

ceticismo, a autora descobriu evidências 
de que o iodo tinha sido usado 

terapeuticamente há 15 mil anos atrás, 
chegando a ser conceituado como 

“remédio universal” e sendo empregado 
ainda mesmo em sua forma original, 

como alga marinha…

Alzheimer. E 
se houver 

uma cura?
Mary Newport - Editora Laszlo  


Entre as mudanças que a ingestão do óleo 
de coco traz a pacientes com Alzheimer 

incluem –se a melhora da memória, o retorno 
da personalidade, a retomada de atividades 
diárias e da interação social, além do alívio 

de vários sintomas físicos.

A Dra. Mary Newport tornou-se, então, a 

primeira pessoa a documentar a tentativa de 
tratar o mal de Alzheimer com óleo de coco, 

produto que ela integrou à dieta de seu 
marido. O relato inicial dessa experiência 

veio a público em 2008, como artigo “What if 
there was a cure for Alzheimer's and no one 

knew?”, que circulou pelo mundo e se tornou 
a semente deste livro.

26,90€

39,90€



Aromaterapia. A 
cura pelos óleos 

essenciais
Marcel Lavabre  - Editora Laszlo 

Os óleos essenciais condensam as forças vitais 
e espirituais das plantas em uma forma material 

e, por isso, agem no nível biológico no 
fortalecimento das defesas naturais do corpo, 
sendo um meio de comunicação direta entre o 

homem e as plantas nos planos energético e 
espiritual.  A aromaterapia pode ser usada em 

vários níveis diferentes. Os óleos essenciais são 
materiais extremamente versáteis, podendo ser 

utilizados como remédios e fragrâncias, 
curando os mais precários estados da saúde 

física e alcançando os recantos mais profundos 
de nossa alma.


 Este guia prático revela a utilidade terapêutica 
de cada um dos mais importantes óleos 

essenciais, as técnicas para extraí-los e a arte 
de combiná-los.


Aromaterapia 
Aroma e 
psiquê. 

 Peter & Kate Damian- Editora Laszlo 
  


Aroma e Psiquê” aborda de modo 
profundo os efeitos da aromaterapia sobre 

a mente e as emoções. Com uma 
exposição completa da antiga prática 

aromática da China, Índia, Pérsia e Egito e 
uma moderna compreensão científica da 

psicologia do aroma, este é um guia 
perfeito para uso dos óleos essenciais para 

o bem-estar psicológico e físico! Nesta 
obra você também encontrará o perfil de 
quarenta e quatro óleos essenciais, com 
instruções específicas para a criação de 
sinergias e aplicação dos benefícios dos 

óleos essenciais em seu dia a dia!

26,90€

26,90€



Aromaterapia 
quântica

Daniel Pénoël  - Editora Laszlo 
A obra Aromaterapia Quântica® é a materialização da 
ressonância dos Sete Princípios-Chave da Nova Física - a dos 
quanta, da relatividade e do caos organizador - e da Nova 
Biologia, unindo os seres vivos desde bactérias até a Biosfera, 
para abrir nossos por tais de cura.  
Esse método natural e não invasivo, permite o uso de óleos 
essenciais para o tratamento de muitas doenças, inclusive as 
mais difíceis e complexas. Ele também acelera o trabalho de 
evolução interior, colaborando para a liberação dos bloqueios 
emocionais.  
As mais novas plantas do hemisfério sul e seus óleos essenciais 
são de talhados neste livro para promover apoio no caminho 
para a autorrealização. Vários testemunhos de cura e 
transformação ilustram a abordagem do autor, com conselhos 
simples e dire tos, permitindo que todos iniciem a Prática 
Aromática Quântica, e assim, possam viver uma experiência 
decisiva e surpreendente.  
Refletir sobre o lugar do Homem na imensa aventura do 
Universo, de nosso Planeta, da vida, do espírito, considerar a 
presença e influência da Consciência como parte integrante do 
a t o t e r a p ê u t i c o : e s s a s s ã o a s c a r a c t e r í s t i c a s  
d a A r oma t e rap i a Quân t i c a® , um p i l a r e s s en c i a l 
da Ecobiomedicina Integral e da Ecobiofarmácia verde do século 
21. 

39,90€

Hidrossóis, a 
Aromaterapia do futuro

Suzanne Cathy - Editora Laszlo 
É um dos livros mais esperados do mundo da saúde 
holística, porque introduz um novo uso revolucionário dos 
óleos essenciais no campo da aromaterapia. Hidrossóis ou 
hidrolatos são soluções puras à base de água criadas 
quando os óleos essenciais são destilados a vapor. Por meio 
desse processo, é criada uma forma potente e sutil de 
medicamento que pode ser ingerido e aplicado diretamente 
na pele. De fato, os hidrossóis são considerados a versão 
homeopática da aromaterapia e, como tal, são ideais para 
uso em crianças, mulheres grávidas, animais e pessoas com 
sistemas imunológicos frágeis. 
Suzanne Catty detalha as especificidades de 67 hidrossóis, 
fornece fórmulas para tratar mais de 50 problemas de saúde 
e oferece inúmeras deliciosas receitas culinárias e 
cosméticas nas quais os hidrossóis podem ser usados. Sua 
seção sobre animais de estimação ajudará os proprietários a 
lidar com problemas dos tratos digestivo e urinário dos 
bichinhos, além de higiene e odor. A autora também mostra 
como os hidrossóis podem ser usados com outras formas de 
medicina vibracional e com o feng shui, a geomancia e 
radiestesia. Este foi o primeiro publicado no mundo 
exclusivamente sobre o uso de hidrossóis. 39,90€



Aromaterapia 
aplicada  à 

odontologia
Bernard Montain  - Editora Laszlo 

Os antibióticos, uma arma absoluta da 
alopatia contra diferentes infecções, 
estão se tornando cada vez menos 
efetivos por seu uso inadvertido na 

agricultura e na medicina veterinária.

Existe uma alternativa: a aromaterapia, 

cuja farmacopeia é universal e 
desprovida de qualquer efeito colateral.

No campo das doenças da boca e dos 
dentes, a aromaterapia pode suplantar 

com vantagem os medicamentos 
químicos.


Aromaterapia 
clínica 

 Jane Buckle - Editora Laszlo 
  


Responsável por viabilizar a introdução da 
Aromaterapia dentre as práticas médicas de 

diversos hospitais em países estadunidenses e 
europeus, Jane Buckle, autora da obra, escreve 

com a propriedade e a paixão de quem há mais de 
trinta anos dedica-se ao estudo e ao apoio da 

inserção das práticas integrativas aliada a medicina 
convencional.

Dividido em três seções o livro aborda desde os 
fundamentos básicos da Aromaterapia (evolução 

histórica, formas de atuação dos óleos essenciais, 
taxonomia, toxicidade e contraindicações), 

alcançando o âmbito clínico, com modelos de 
política de aromaterapia clínica em hospitais, e 

exemplos práticos de como os óleos essenciais já 
são usados na Medicina Integrativa.

26,90€

46,90€



A terapia do 
magnésio  

transdérmico
Mark Sircus  - Editora Laszlo 

	 A Terapia do magnésio transdérmico 
oferece uma ampla revisão médica de como 
o magnésio afeta condições como o câncer, 
o coração, diabetes, emoções, inflamações, 
cirurgias, autismo e muito mais. O magnésio 

é nada menos que um milagre médico; ele 
tem o potencial de evitar muito sofrimento e 

dor. A informação apresentada aqui pode 
mesmo salvar a sua vida.


O magnésio é a lâmpada da vida, e uma das 
mais importantes chaves para a saúde em 

geral. Quando aplicado de maneira correta, 
ele nos oferece um retorno à força e ao 

vigor.


Aromaterapia 
médica 

 Kurt Schnaubelt - Editora Laszlo 
  


Nas últimas décadas, os óleos essenciais 
foram adotados como ingredientes 

atrativos para linhas de produtos por 
empresas de cosméticos e perfumes nos 

Estados Unidos e na Europa. Kurt 
Schnaubelt mostra que, durante centenas 

de anos, os óleos essenciais foram 
utilizados com sucesso para a cura e 

merecem uma consideração mais séria 
como opção terapêutica atual.

Schnaubelt traça as origens francesas da 
Aromaterapia em paralelo com o 

desenvolvimento da farmacologia.

31,90€

31,90€



Aromaterapia 
para cada dia

Joni Keim & Ruah Bull  - Editora Laszlo 
“Aromaterapia para cada dia – 

Transformando as estações da sua vida com 
os óleos essenciais”.


Esta obra é um verdadeiro convite para 
explorar as propriedades sutis dos óleos 

essenciais e reencontrar a felicidade dentro 
de si, a cada novo despertar, através de um 
mergulho íntimo e profundo no universo da 

Aromaterapia.

Estamos continuamente a fluir em nossos 

próprios ritmos, que se delineiam e se 
integram a um compasso natural, que 

conduz o mundo ao nosso redor.

Como você vivencia o seu tempo? Quais 

são os aprendizados que cada estação nos 
traz?


Aromaterapia 
para todos 

 Robert Tisserand - Editora Laszlo 
  


Em Aromaterapia para todos, Robert 
Tisserand desenvolve um estudo 

estimulante e informativo que aborda todos 
os aspectos desse tema. O livro traz 

informações curiosas sobre a história do 
uso dos óleos essenciais, avança 
explicando através de pesquisas 

científicas, como a aromaterapia funciona a 
nível físico e emocional. Entra no estudo de 

casos, com a descrição de que óleos 
deram melhor resultado no tratamento de 

certas doenças, e finaliza com a descrição 
de alguns óleos e receitas práticas.

26,90€

26,90€



Base da Química 
dos OEs e 

Aromaterapia
Adriana N Wolffenbüttel - Editora Laszlo 

“Mas, afinal, o que são óleos essenciais? 
Qual sua relação com a aromatologia e a 

aromaterapia? É uma terapia esotérica, 
complementar, holística? Apresenta 

fundamentação científica?" 

Segundo a autora, “o objetivo maior deste 

livro é prestar este esclarecimento, 
divulgando um conhecimento técnico e 

científico, que ainda se encontra limitado aos 
meios acadêmicos, sem deixar de abordar o 

holismo, auxiliando profissionais - 
aromaterapeutas, biólogos, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, médicos, massoterapeutas, 
nutricionistas, psicólogos, químicos, 

terapeutas - e pacientes".

Química 
essencial para 
Aromaterapia

Sue Clark  - Editora Laszlo 
Os óleos essenciais são substâncias que se enquadram no 
ramo da química orgânica. Compreendê-los por meio dessa 
perspectiva facilita o entendimento sobre as suas 
propriedades, formas de manuseio e aplicações terapêuticas. 
Além disso, é de extrema relevância para o uso seguro e para 
as análises de qualidade. Em “Química essencial para 
aromaterapia”, estudantes ou profissionais que usufruem dos 
óleos essenciais terão em mãos uma referência para 
interpretarem e apreciarem os dados analíticos, referentes aos 
óleos que usam. O conteúdo é introduzido com uma 
apresentação da química geral e da química orgânica. São 
descritos os grupos funcionais, as famílias dos compostos, os 
métodos de extração e informações sobre técnicas e processos 
de análise, que são relevantes para o conhecimento e pureza 
dos óleos essenciais. Conceitos como quimiotipo, sinergia ou 
cromatografia poderão ser assimilados com mais clareza. A 
obra abrange, ainda, a ficha química e composicional dos óleos 
essenciais mais usados na aromaterapia e um glossário de 
terminologias da área, muito útil para pesquisas e 
esclarecimentos. Atuando como uma ponte, a compreensão 
desse livro permitirá o avanço para estudos mais 
aprofundados. Deseja-se que as informações aqui contidas 
forneçam uma parceria entre os aspectos espirituais e 
científicos, impulsionando o progresso da aromaterapia. 

29,90€

39,90€



Cannabis 
medicinal

Michael H. Moskowitz - Editora Laszlo 
Esta obra contempla também as complexidades jurídicas, 
apresenta as fases do tratamento, detalha a forma de 
operação dos dispensários, retrata os diferentes métodos 
de consumo e vias de administração, indica como evitar os 
efeitos psicoativos, caso sejam indesejáveis, e como 
combinar essa abordagem com os tratamentos médicos 
tradicionais e alternativos. 
O livro apresenta várias maneiras de usar esse tratamento 
sem qualquer alteração cognitiva. Ele é meticulosamente 
documentado e cientificamente fundamentado para 
auxiliar os profissionais de saúde com recomendações e 
no planejamento das opções de tratamento altamente 
relevantes e úteis para os pacientes. Seja você paciente, 
profissional de saúde ou legislador, Cannabis Medicinal: 
Um guia para pacientes e profissionais de saúde distingue 
o que é mito do que é verdade e se revela inestimável 
para a sua própria tomada de decisão sobre essa 
abordagem terapêutica. 

Medicina 
canabinoide

Mark Sircus - Editora Laszlo 
  


Um dos medicamentos mais úteis e seguros da Natureza para 
tratamento do estresse, transtornos emocionais e neurológicos, 
dor, esclerose múltipla, diabetes e câncer é o canabidiol (CBD). 
Ele é o principal componente não psicoativo da Cannabis e 
exibe diversas ações terapêuticas, incluindo propriedades 
anticonvulsivante, sedativa, hipnótica, antipsicótica, anti-
inflamatória e neuroprotetora. O CBD comprovadamente auxilia 
no tratamento de doenças crônicas como o câncer, doenças 
neurológicas como o Parkinson, ansiedade, esquizofrenia, 
distúrbios do sono e diabetes. E oferece um benefício 
significativo à saúde de pacientes com câncer, até mesmo em 
estágios avançados. Em edição especial para os brasileiros, 
este livro apresenta a medicina canabinoide, com um protocolo 
abrangente, de acordo com o qual a Cannabis medicinal pode 
ser prescrita (ou simplesmente ingerida) em combinação com 
outras substâncias (como o magnésio) para amplificar sua 
eficácia contra vários problemas de saúde. Espero que o livro 
Medicina canabinoide possa lhe oferecer uma alternativa 
sensata e segura— uma opção concedida pela natureza.

35,90€

39,90€



Cuidando dos 
filhos com OEs

Danièle Festy - Editora Laszlo  

GUIA PRÁTICO DE AROMATERAPIA DE A a Z 

Este é o primeiro guia para cuidar dos seus 
filhos com aromaterapia. Os óleos essenciais, 
se forem bem escolhidos e bem empregados, 
são extremamente eficazes, sem perigo e 
particularmente adequados às crianças. De 
machucadinhos a bronquites repetidas, 
complicações do sono, digestão difícil, os 
óleos essenciais trabalham rápido e bem, 
tanto para problemas dos pequenos quanto 
para os dos adultos. 

Essência e 
alquimia

Mandy Aftel  - Editora Laszlo 
  


Sempre envoltas por um misto de fascínio e mistérios, as 
fragrâncias são elementos de deleite universal. Do uso lúdico 
ao científico, elas acompanham as nossas construções 
subjetivas e também as atemporais. Na história, elas figuram 
narrativas de amor e de disputas de guerra. Estão presentes 
nos lutos e nas celebrações. São ainda recursos de cura e 
premissa para muitas superstições. 
Em “Essência e alquimia”, a renomada perfumista Mandy Aftel 
nos apresenta a natureza primordial dos aromas. Nessa leitura, 
você não irá apenas adquirir a compreensão básica da 
metodologia necessária para criar perfumes, mas será também 
sensibilizado pelos princípios da consciência olfativa, 
apreciando a trajetória e o espírito das essências em si. 
Você conhecerá as principais características das notas da 
perfumaria (cabeça, coração e base), terá acesso a 
relatos da experiência de perfumistas renomados e 
conhecerá quais são os instrumentos necessários para 
tornar-se um perfumista. A obra conta, ainda, com 
capítulos dedicados às águas perfumadas e também 
sobre a relação entre os perfumes com a sensualidade e 
a espiritualidade. 

29,90€

29,90€



Kit 
Essencial’mente 

Yoga
Ailla Pacheco - Editora Laszlo 

Livro 1 > Essencial’mente Yoga: uma 
leitura psiconeurocientífica sobre 

respiração, meditação e medicina 
integrativa. 


 Livro 2 > Respir’ação para 
transform’ação: cartas da Aillinha e 

exercícios respiratórios, constituído de 
dois capítulos: “Cartas da Aillinha”, 

reproduções das cartas do baralho com 
textos para reflexão e propostas de 

exercícios; e “Pranayamas: 21 exercícios 
respiratórios”. 


Baralho > com 39 cartas ilustradas com 
a personagem Aillinha. 

O grande 
manual da 

Aromaterapia
 Dominique Baudoux - Editora Laszlo 

  Os óleos essenciais podem ser 
empregados numa multiplicidade de áreas 

da saúde, tanto são eles diversos e 
variados. Este manual propõe informações 

práticas e rigorosas, destinadas ao meio 
médico e paramédico de cuidadores e, 

mais amplamente, a todos que atuem 
terapeuticamente na promoção do bem-

estar. Com esta obra em mãos você 
aprenderá o que é necessário conhecer em 
termos de botânica, critérios de qualidade, 

bioquímica e toxidade dos óleos 
essenciais, de modo a aplicar estes 

conhecimentos na prática.  

49,00€

49,90€



Ensaios sobre  
Aromaterapia 

holística
Malte Hozzel - Editora Laszlo 

Capítulo 01: Cure-se com a Natureza; Capítulo 02: O milagre da luz 
perfumada: Capítulo 03: Evolução pela crise: saúde, mente e óleos 

essenciaisCapítulo 04: Como os óleos essenciais podem nos ajudar no 
estresse emocional profundo; Capítulo 05: Mirra: um antigo curandeiro 
sagrado; Capítulo 06: Manjericão: o rei das plantas; Capítulo 07: Nardo 

(jatamansi): o equilíbrio para a vida; Capítulo 08: Angélica: a sutil 
curandeira espiritual; Capítulo 09: Sempre-viva-verdadeira: a nota 

mágica dourada do Sol; Capítulo 10: Sem mais enxaqueca, sem mais 
dores de cabeça; Capítulo 11: TDAH: respostas para uma praga 

moderna em um mundo estressante; Capítulo 12: Descobrindo as 
propriedades mágicas e curadoras do pau-santo; Capítulo 13: Detox de 

primavera com aromaterapia; Capítulo 14: Patchouli: o poderoso óleo 
de folha verde; Capítulo 15: Olíbano: o guia de seu corpo e sua alma; 
Capítulo 16: Óleos essenciais de coníferas: pilares poderosos de Luz; 

Capítulo 17: Efeitos antimicrobianos dos óleos essenciais; Capítulo 18: 
Kewra: um maravilhoso instrumento para abrir o coração e o espírito; 
Capítulo 19: Ravintsara: a árvore medicinal; Capítulo 20: A magia das 

sinergias; Capítulo 21: Você sabia que as células cancerígenas 
conseguem sentir cheiro?; Capítulo 22: Bergamota contra a depressão 

de inverno: brilhando de alegria; Capítulo 23: Os benefícios 
desconhecidos do hidrolato de gengibre; Capítulo 24: Cardamomo: a 

rainha das especiarias; Capítulo 25: Alergias de primavera: respire 
livremente e aprecie a renovação da vida Capítulo 26: Óleos que curam, 

óleos que matam; Capítulo 27: Aromaterapia para elevar o espírito. 


Esclerose 
múltipla e (muita) 

Vit D
 Ana Claudia Domene  - Editora Laszlo 

  Neste livro, Ana Claudia Domene 
descreve sua experiência com a esclerose 

múltipla por meio de um tratamento que 
atenuou radicalmente seus 

sintomas, permitindo-lhe descontinuar os 
medicamentos convencionais e recuperar 

sua saúde. Desenvolvido pelo Dr. Cícero 
Galli Coimbra, PhD, neurologista em São 

Paulo, o Protocolo Coimbra é uma 
abordagem terapêutica que se baseia em 
altas doses de vitamina D para impedir as 

respostas equivocadas do sistema 
imunológico, e tem possibilitado a 

milhares de pacientes ao redor do mundo 
manter suas doenças autoimunes em 

remissão permanente.

27,90€

23,90€



Cura vibracional 
com óleos 
essenciais

Deborah Eidson  - Editora Laszlo 
Em uma mistura terapêutica que reúne a medicina 

tradicional chinesa, reflexologia e terapia 
craniossacral, a massoterapeuta, Deborah Eidson, 
mostra-nos como os óleos essenciais podem ser 

utilizados como recursos poderosos na 
identificação e tratamento de bloqueios emocionais 

por trás dos problemas de saúde. Eidson nos 
explica que todos os chacras possuem uma 

localização associada aos órgãos, assim como 
estão associados a um som, uma cor e um 

elemento. Aplicar uma boa massagem pode 
envolver o estímulo dos pontos ao longo dos 

meridianos, o encontro da localização do bloqueio 
energético, e o trabalho com os óleos essenciais 

que ajudam a realizar boas transformações. A 
autora escreve em um contexto explicitamente 
espiritual, usando suas habilidades energéticas 

intuitivas para ajudar clientes a participarem de seu 
próprio desenvolvimento e caminho espiritual mas, 

afinal, o que são óleos essenciais?


Diário aromático 
com OEs das 

escrituras sagradas

Kátia Veloso & M A Neves - Editora Laszlo 
  


Este livro foi escrito para aromaterapeutas, 
estudantes e todas as pessoas que tenham 

interesse em conhecer o universo da 
matéria aromática e desses 12 óleos 

sagrados: sândalo, cássia, cedro, cipreste, 
olíbano/frankincense, gálbano, hissopo, 

murta, benjoim/ônica, mirra, nardo e cisto/
ládano, com seus benefícios e 

propriedades terapêuticas. Eles 
acompanham o ser humano ao longo da 

sua história, oferecendo suporte físico, 
mental, emocional e espiritual.

29,90€

21,90€



Óleos essenciais 
antivirais

Jean-Pierre Willem- Editora Laszlo 

O ataque de vírus - incluindo o atual coronavírus - 
bactérias, fungos e outros parasitas que invadem os 

organismos humanos, provocam doenças 
infecciosas e contagiosas. Resfriado, gripe, 

pneumonia viral, varicela, zona ou herpes zoster, 
herpes, hepatite, mononucleose infecciosa... são 
alguns exemplos de doenças virais relativamente 

comuns.

Doenças mais graves, como AIDS, SARS, MERS, o 

coronavírus atual que é uma variação do SARS e 
MERS (Covid-19), gripe aviária, Ebola, varíola…, 

também são causadas por vírus. Devido à 
porosidade da mucosa inflamada, todos os agentes 

infecciosos que se comportam como antígenos, 
atingem a circulação sanguínea e criam distúrbios 

imunológicos enquanto induzem um abaixamento de 
nossas defesas naturais.


. 

Óleos 
essenciais e   

câncer
 Anne-Marie Giraud - Editora Laszlo 

  Este livro aborda o potencial uso da aromaterapia 
como prática integrativa de suporte ao paciente com 

câncer. Depois de uma revisão histórica sobre o uso da 
aromaterapia desde os tempos antigos até hoje, a 

autora discute o modo de ação dos óleos essenciais, 
tanto do ponto de vista bioquímico, quanto energético e 

emocional.

 Óleos essenciais são úteis em todos os estágios do 

câncer: primeiro no seu início e depois durante a 
cirurgia e ao longo da quimioterapia ou radioterapia, 

reduzindo, desta forma, os efeitos colaterais (náusea, 
fadiga, queimaduras, etc).


 Eles melhoram a qualidade de vida de pacientes que 
sofrem ou tiveram câncer.


Eles estimulam as defesas imunológicas, atenuadas 
pelos tratamentos convencionais, e preservam as 

células saudáveis dos efeitos deletérios dos 
tratamentos alopáticos. 

23,90€

32,90€



Eu cozinho com  
OEs

Philippe Chavanne - Editora Laszlo 
Conhecidos, usados e apreciados por séculos, os 
óleos essenciais estavam até agora confinados a um 
papel essencialmente terapêutico. Mas, para o deleite 
dos gourmets e gourmands, eles agora estão 
invadindo um novo espaço: nossas cozinhas! 
Uma das principais atrações da culinária com óleos 
essenciais é sua inegável originalidade. Os óleos 
essenciais trazem uma nova dimensão à cozinha 
moderna, da forma mais saborosa e nobre possível. 
No entanto, este não é seu único apelo. 
Integrados a uma infinidade de preparações salgadas 
ou doces, os óleos essenciais fazem parte de um 
estilo de vida saudável, onde “comer bem” e bem-
estar andam de mãos dadas. Adicionado a uma sopa, 
uma entrada quente ou fria, uma preparação de 
carne, um prato de peixe ou até uma sobremesa, os 
óleos essenciais fornecem aos gourmets e 
gourmands todos os benefícios de seus princípios 
ativos, e o melhor, sem nenhum impacto calórico na 
balança. 

Cozinha 
extrassensorial

 Carolina Noé Dini - Editora Laszlo 
  


O livro Cozinha Extrassensorial, de 
Carolina Dini, nos convida a 

descobrir um mundo inteiro de novas 
possibilidades através da boa mesa, 

pois ela ensina receitas com óleos 
essenciais brasileiros com uma 

linguagem leve e poética, que abre 
os olhos do leitor para sabores e 

cheiros inusitados. Ela acredita que, 
quando estamos mexendo a colher 
de pau, muitos ensinamentos sobre 

como viver a vida se descortinam.

29,90€

22,90€



Óleos essenciais 
para animais

Nayana Morag- Editora Laszlo 
O seu guia completo do uso da aromaterapia para a 

saúde e tratamento natural de animais.

Este livro traz uma abordagem holística simples e 

efetiva de como utilizar a aromaterapia para o bem-
estar e saúde dos animais. Inclui também dicas 

sobre como cuidar e alimentar os seus animais de 
forma natural, reduzindo o estresse e fortalecendo o 

laço de confiança entre eles e você. Um livro 
especial para todos os amantes de animais e 

profissionais veterinários. Traz as informações para 
encontrar o óleo essencial certo para qualquer 

problema, além de dicas práticas e fáceis de usar 
sobre: como, quando e por que usar os óleos 

essenciais na saúde e cuidados diários dos animais;

perfis detalhados de 53 óleos essenciais, 20 

hidrossóis e 12 óleos carreadores; instruções para 
fazer loções e poções naturais; guia sobre como 
usar a Teoria dos Cinco Elementos para escolher 

óleos essenciais e compreender melhor o seu 
bichinho. 

Óleos essenciais 
para a cozinha e o 

bem-estar
 Mélinda Wilson- Editora Laszlo 

   Este livro constitui uma porta de entrada para o 
universo dos óleos essenciais, tanto para sua 
utilização na culinária como na fabricação de 

produtos de bem-estar. A partir de informações 
simples, de conselhos práticos e truques originais 
para os não iniciados, o livro, ricamente ilustrado, 

propõe receitas práticas fáceis utilizando óleos 
essenciais: quase sessenta receitas de cozinha e 
quase trinta para produtos de beleza e cuidados.


Uma iniciação ao fascinante mundo dos óleos 
essenciais que permite a qualquer pessoas 

integrá-los as suas receitas familiares ou criar as 
suas próprias. Da mesma forma, produtos 

personalizados, como sais de banho, óleos de 
massagem, unguentos para o corpo, máscaras e 

loções faciais, entre muitos outros, podem ser 
elaborados.


 

32,90€

29,90€



Óleos essenciais para 
tonificar o cérebro

Jodi Sterno Cohen - Editora Laszlo 
Cinco passos para acalmar a ansiedade, dormir melhor & 
reduzir inflamações para recobrar o controle sobre sua saúde 
Assim como seu celular ou laptop ficam mais lentos e 
descarregam a bateria quando muitas abas são deixadas 
abertas, seu cérebro se cansa quando sistemas funcionam 
mal ou doenças drenam sua energia. Queixas de névoa 
cerebral, fadiga e ADD/ADHD estão aumentando e crescendo 
a cada ano. 
Com a pandemia COVID-19, o desgaste mental-emocional 
está ainda maior em toda a população. Todos esses fatores 
podem bloquear a capacidade do cérebro de desintoxicar e 
curar. Se as toxinas não são eliminadas, elas recirculam no 
cérebro, levando à inflamação, comprometendo-o ainda 
mais. 
Além disso, os diagnósticos formais de alterações de saúde 
relacionadas ao cérebro, como Alzheimer, Parkinson, 
esclerose múltipla e ELA, estão aumentando 
exponencialmente. Aqui está a boa notícia: os óleos 
essenciais à base de plantas são uma ferramenta poderosa 
de autocuidado para transformar sua vida e curar-lhe em 
muitos níveis, mesmo quando os medicamentos prescritos 
falharam. 

Óleos essenciais 
para a cozinha e o 

bem-estar
 Mélinda Wilson- Editora Laszlo 

   Este livro constitui uma porta de entrada para o 
universo dos óleos essenciais, tanto para sua 
utilização na culinária como na fabricação de 

produtos de bem-estar. A partir de informações 
simples, de conselhos práticos e truques originais 
para os não iniciados, o livro, ricamente ilustrado, 

propõe receitas práticas fáceis utilizando óleos 
essenciais: quase sessenta receitas de cozinha e 
quase trinta para produtos de beleza e cuidados.


Uma iniciação ao fascinante mundo dos óleos 
essenciais que permite a qualquer pessoas 

integrá-los as suas receitas familiares ou criar as 
suas próprias. Da mesma forma, produtos 

personalizados, como sais de banho, óleos de 
massagem, unguentos para o corpo, máscaras e 

loções faciais, entre muitos outros, podem ser 
elaborados.


 

29,90€

29,90€



Os resultados 
milagrosos de doses  

extremamente altas de 
vitamina D3

Jeff  T. Bowles- Editora Laszlo 
 A vitamina D3 é a forma hormonal ativa da 

vitamina D, e, geralmente, as pessoas 
obtém a maior parte dela pela exposição de 

sua pele ao sol. No entanto, embora seja 
denominada como uma vitamina, consiste 

na realidade em um hormônio, que afeta 
todas as células do nosso corpo, bem como 
os nossos genes. Você sabia que é possível 

encontrar receptores de vitamina D3 em 
todas as células do nosso corpo? A 

carência desta “vitamina” associa-se a 
inúmeras doenças e distúrbios amplamente 
recorrentes na atualidade, como obesidade, 

depressão, artrite e até mesmo condições 
que podem passar despercebidas como a 

suscetibilidade ao frio comum. 

Perfumaria 
botânica

 Justine Crane - Editora Laszlo 

   Neste livro, você encontrará valiosas dicas, 
conhecerá critérios de segurança, aprenderá 

técnicas de laboratório e modos de fazer extrações 
de aromas diretamente das plantas, usando esses 

produtos para seus preparos, lerá sobre as 
técnicas mais usadas em perfumaria desde 

tempos imemoriais, saberá a maneira de montar 
diversos produtos perfumados e obterá o "passo a 
passo" de como executar uma composição, além 
disso ganhará algumas receitas interessantes que 

você pode desenvolver para alimentar sua 
criatividade.


 Tudo isso e muito mais, você encontra nesta obra, 
que é a união de dois livros básicos de Justine 

Crane, Working the Bench, volumes 1 e 2, 
diretamente traduzidas para compor 


este livro único.

 

26,90€

46,90€



Plantas antivirais

Stephen H Buhner- Editora Laszlo 
 Embasado em estudos e descobertas mais 

recentes, o autor explora nesse livro as 
plantas que têm se provado como as mais 

eficazes para enfrentar infecções virais. 
Você terá em mãos um guia completo para 
compreender as propriedades antivirais de 

dezenas de ervas e como elas podem 
contribuir de maneira segura e eficaz para 

fortalecer o sistema imunológico. 
Além de perfis detalhados sobre as plantas, 
o autor fornece um passo a passo completo 

para se obter ervas de alta qualidade; traz 
contribuições para preparar e usar 

formulações personalizadas, e protocolos 
de tratamento para doenças como influenza, 
encefalite, dengue, herpes e outras doenças 

de causa viral. 

Tudo sobre vírus

 Jean-Pierre Willem— Editora Laszlo 

   Nessa obra, o médico francês Dr. Jean-Pierre 
Willem compila seus conhecimentos, detalhando 

informações a respeito dos vírus, seus perigos, 
doenças associadas e temáticas importantes que 

os envolvem. Você conhecerá referências 
históricas sobre epidemias e condições que 

propiciam a sua disseminação e terá acesso a uma 
contextualização minuciosa sobre o 

desenvolvimento de vacinas. Além disso, 
descobrirá como os óleos essenciais podem 

contribuir, junto a outras recomendações, para 
restaurar e fortalecer o sistema imunológico. 
O título inclui, ainda, capítulos dedicados às 

complicações de infecções respiratórias, como o 
Coronavírus, abordando da anosmia à doença de 
Alzheimer. Também traz informações e protocolos 

de cuidados naturais para uma série de patologias 
virais, como: bronquite, pneumonia, sarampo, 
mononucleose, chicungunha e papilomavírus.


39,90€

23,90€



Unção Aromática
Joni Keim & Ruah Bull- Editora Laszlo 

 As cerimônias de unção estão presentes em diversas 
tradições. Elas representam uma arte histórica e sagrada, 
que trazem em seu encalço inúmeros ensinamentos e 
reflexões. Você sabia que podemos aplicar os preceitos 
da unção em nosso dia a dia? Quando combinada com 
as propriedades sutis dos óleos essenciais, essa prática 
pode nos auxiliar a vivenciar e nutrir a nossa 
espiritualidade de forma mais consciente e significativa. 
Ungir significa, em essência, “tocar com óleo”. 
Tradicionalmente, o ato sempre esteve associado a 
consagrações, homenagens, celebrações, momentos de 
agradecimento, devoção e cura. Joni Keim & Ruah Bull 
definem unção como uma bênção espiritual. Ela pode ser 
oferecida a nós mesmos, a outras pessoas, lugares ou até 
mesmo a objetos. Nesta leitura, os autores nos convidam 
a trazer o sagrado ao nosso cotidiano, imprimindo uma 
nova consciência em nossas rotinas e processos 
pessoais. Os óleos essenciais são utilizados e sugeridos 
como ferramentas para ajudar a visualizar, amplificar e 
fortalecer uma intenção. 
Elaboradas para atuarem como um guia, as informações 
contidas em “Óleos para Unção Aromática” têm o intuito 
de es t imu la r a c r i a t i v i dade , a i n tu i ção e o 
autoconhecimento.


39,90€


