


NESTE GUIA

VOCÊ VAI ENCONTRAR

TODAS AS INFORMAÇÕES

IMPORTANTES SOBRE A

JORNADA DA AROMATERAPIA

É fundamental que você leia tudo
até o final com calma e atenção.



ENTENDER OS ÓLEOS ESSENCIAIS E A AROMATERAPIA PARA ALÉM DO ÓVBIO 

E acessar alguns aprofundamentos, definições, embasamentos, benefícios e importância dos OEs para a 
saúde, autocuidado e para a própria Natureza, além de saber como a Aromaterapia pode ser aplicada de 
diferentes formas como ferramenta de autocuidado, terapia complementar e profissão.

SABER QUAIS SÃO OS DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA NO USO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

E entender o que é preciso saber antes, durante e depois de usar um óleo essencial, como e por que fazer a 
anamnese aromaterapêutica, como se livrar da toxicidade de OEs, como evitar interações medicamentosas 
e considerações importantes para um uso seguro e eficaz.

CONHECER O SEGREDO PARA PRATICAR A AROMATERAPIA DO JEITO CERTO

E compreender a importância de ir além, de sair do raso, e o que é preciso para aprimorar os saberes e 
aplicar a Aromaterapia corretamente.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER NA JORNADA?



COMO TUDO VAI FUNCIONAR?

JORNADA DA AROMATERAPIA
AO VIVO E GRATUITA

3, 4 e 5 . AGOSTO

16h (horário de Brasília)

3 aulas online ao vivo, em sala exclusiva, com 
link enviado por e-mail no dia de cada aula

ACESSAR A JORNADA

Se você ainda não se inscreveu, 
clique no botão abaixo

https://www.apotecariosdafloresta.com/jornadadaaromaterapia


ATENÇÃO!

Você vai receber por e-mail, no dia de cada aula, o link para a
sala exclusiva da Jornada da Aromaterapia.

As 3 aulas da Jornada da Aromaterapia vão sair do ar no dia 5 de agosto, às 
23h59 (horário de Brasília). Depois desse dia, você não vai mais conseguir 

assistir a essas aulas. Por isso é importante que você se programe para ver as 
aulas ao vivo e rever quantas vezes quiser até esse dia e horário.



E DEPOIS?

OS OUTROS PASSOS DA JORNADA
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA A
FORMAÇÃO EM AROMATERAPIA

6 . AGOSTO

LISTA DE ESPERA

Para entrar para a lista de espera, 
clique no botão abaixo

A partir de 6h da manhã  (horário de Brasília)

https://www.apotecariosdafloresta.com/formacaoemaromaterapiaonline


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Jornada da Aromaterapia é o início do caminho para quem quer praticar a 
Aromaterapia com qualidade. Por isso, ao final dessa Jornada, nós vamos abrir 

as inscrições para a próxima turma online da Formação em Aromaterapia, a 
formação profissional avançada e completa para você se aprofundar nesse 
universo aromático. Mas fique de olho, porque a gente só abre novas vagas 

para a Formação algumas vezes por ano. Dessa forma, você não pode se 
inscrever a qualquer momento. Então, para garantir o seu lugar na próxima 

turma da Formação em Aromaterapia, fique de olho no seu e-mail! Vamos te 
avisar por lá quando as inscrições abrirem. 



OS FACILITADORES DA JORNADA

Raissa Mendes é co-fundadora da Apotecários da 
Floresta, aromaterapeuta, membra filiada 

ABRAROMA, professora-coordenadora da Formação 
em Aromaterapia, psicóloga, doula e terapeuta 

especializada nos cuidados com a saúde da mulher, 
além de também ser co-fundadora do 

empreendimento feminino Mulher Cíclica.

Ronan Cardoso, co-fundador da Apotecários da 
Floresta, aromaterapeuta, membro filiado 

ABRAROMA, professor-coordenador da Formação 
em Aromaterapia, herbalista, médico da tradição 

chinesa em formação, escritor, poeta, e pesquisador 
independente.




