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E·VŌK -  Blends  de  Óleos  Essenciais  podem ser 
usados como aromaterapia? 

Sim. E·VŌK - Blends de Óleos Essenciais foram criados para 

serem usados como aromaterapia. A aromaterapia é a prática de 

usar extratos de plantas naturais e seus aromas para o bem-estar.

Cada blend foi criado com os ingredientes mais nobres da Mãe 

Natureza para incorporar e acentuar os benefícios de cada 

categoria representada no Y.E.S. - Sistema de Aprimoramento da 

Juventude da Jeunesse. 

A Ciência  do Aroma

Os aromas se comunicam com as mesmas áreas do cérebro que 

armazenam a memória e geram as emoções. 

Com amplas pesquisas sobre a ciência do aroma, pesquisadores 

descobriram aromas que podem despertar os sentidos e atuar 

como um vínculo entre o seu entorno e as suas emoções, 

comportamentos e memórias. A área do cérebro que está 

associada com as emoções, memórias e sentimentos está no 

sistema límbico, que inclui o bulbo olfatório – uma estrutura 

envolvida no olfato. O aroma ativa o bulbo olfatório, que se 

comunica com o sistema límbico para fazer conexões entre 

o aroma e a sensação. Essa conexão é o motivo pelo qual as 

pessoas podem se lembrar de experiências da infância quando 

expostas a um aroma que sentiram quando pequenas.  

Também é o motivo pelo qual as pessoas gostam de diferentes 

tipos de aromas.¹

O que torna E·VŌK -  Blends  de  Óleos 
Essenciais  únicos? 

E·VŌK - Blends de Óleos Essenciais não são processados ou 

diluídos. Os óleos são provenientes de plantas cultivadas em 

algumas das terras mais exclusivas do mundo. O Dr. William 

Amzallag, diretor de ciências do produto da Jeunesse, fez uma 

parceria com agricultores e um mestre em perfumaria botânica 

para adquirir apenas plantas premium e blends únicos para 

E·VŌK. Em seu exclusivo processo de desenvolvimento, E·VŌK 

conta com a extração no momento perfeito para garantir a 

integridade dos óleos, o que resulta na manutenção de  

sua potência. 

Como E·VŌK se  encaixa no Youth Enhancement 
System/ S istema de Apr imoramento da Juventude 
da Jeunesse?

Harmonizando o Sistema de Aprimoramento da Juventude da 

Jeunesse, E·VŌK - Blends de Óleos Essenciais - foi criado com 

os ingredientes mais nobres da Mãe Natureza para incorporar e 

acentuar os benefícios de cada categoria representada no Y.E.S.  

As cinco categorias representadas são: BALANCEAR, CLAREAR, 

DEFENDER, ENERGIZAR e REALÇAR.



Quais  os  ó leos  usados em cada blend e  quais  são os  benef íc ios?  

• E·VŌK Balance traz laranja, bergamota, limão, ylang-ylang, lavandin, vetiver, sálvia esclareia e camomila romana. Esse blend inspira 

sentimentos de renovação, estabilidade e liberdade pessoal, além de promover uma sensação de relaxamento e zen..

• E·VŌK Clarity traz limão, manjericão,  frankincense e hortelã. Esse blend promove sensação de clareza, inspira um estado de maior 

serenidade

• E·VŌK Defend traz eucalipto, alecrim, hortelã-pimenta, gerânio cardamomo. Esse Blend promove sensação de relaxamento, 

confiança e melhor respiração. 

• E·VŌK Energize traz laranja, eucalipto, alecrim e tangerina. Esse blend ajuda a estimular uma energia positiva.

• E·VŌK Enhance traz lavanda, lavandin, canela cássia, amyris, anis estrelado, mirra e sândalo. Esse blend promove uma sensação de 

tranquilidade e inspira um estado de presença. 

Quais  são as  formas de 
ut i l i zar cada blend?

U S O

E·VŌK Balance ✓ ✓

E·VŌK Clarity ✓ ✓

E·VŌK Defend ✓ ✓ ✓

E·VŌK Energize ✓ ✓

E·VŌK Enhance ✓

Usar no E·VŌK 
Difusor Nebulizador

Aplique algumas gotas em um 
algodão e coloque cuidadosamente 

dentro de uma abertura de 
ventilação do seu veículo

Misture com água em um frasco 
de spray e misture sobre móveis, 

carpetes, roupas de cama

Crianças ,  gestantes  e  lactantes  podem usar E·VŌK 
Blends  de  Óleos  Essenciais? 

Consulte o seu médico antes de usar. Mantenha fora do alcance 

de crianças. 

E·VŌK Blends  de  Óleos  Essenciais  pode ser 
combinado com outros  tratamentos  ou 
medicamentos?

Consulte o seu médico antes de usar qualquer óleo essencial. 

E·VŌK Blends  de  Óleos  Essenciais  podem ser 
inger idos  ou passados d iretamente na pele?

E·VŌK Blends de Óleos Essenciais são somente para uso aromático, 

não foram desenvolvidos como alimento ou para uso tópico. Não é 

recomendado usar direto na pele ou ingerir o produto. Pode causar 

sensibilidade na pele. Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas 

sensíveis. Se ocorrer qualquer reação adversa, procure um médico. 

E·VŌK Blends  de  Óleos  Essenciais  podem ser 
usados em animais  de  est imação?

Os blends não devem ser usados em animais de estimação. 

Consulte um veterinário qualificado antes de qualquer tentativa 

de uso. O uso indevido de óleos essenciais pode causar irritação e 

até intoxicação grave para o animal.

E·VŌK Blends  de  Óleos  Essenciais  pode ser 
combinado com outros  tratamentos  ou 
medicamentos?

Consulte o seu médico antes de usar qualquer óleo essencial. 

Como devem ser armazenadas E·VŌK Blends  de 
Óleos  Essenciais?

Mantenha o óleo essencial E · VŌK em local fresco e seco e 

longe da luz solar direta, pois os óleos essenciais são sensíveis 

à exposição ao calor e à luz solar. Mantenha o frasco sempre 

fechado, pois o óleo essencial é volátil e pode evaporar. 

Óleos essenciais são inflamáveis. Nunca mude a embalagem ou 

armazene os Blends de óleos essenciais E·VŌK puros em locais 

que não sejam a sua embalagem original ou vidros, os óleos 

essenciais são substâncias puras e voláteis que precisam ser 

armazenados de forma correta, caso contrário pode danificar 

embalagens pouco resistentes. Exemplo: Plásticos 

Como proceder se  o  produto entrar em contato 
com os  o lhos?
Em caso de contato com os olhos enxágue bem os olhos com 

água morna por pelo menos 15 minutos. 



C A R A C T E R Í S T I C A S  D O  P R O D U T O E · V Ō K  D I F U S O R  N E B U L I Z A D O R

Como começar a  usar o  E  ·  VŌK Difusor 
Nebul izador?

1. Coloque o difusor na vertical e abra a tampa superior.

Aviso: na tampa onde será encaixado o frasco  

deve ter uma argola de borracha pequena nacor 

vermelha ou transparente, este item garante a 

vedação entre o frasco e o aparelho, evitando 

que não aconteça vazamento do óleo. Caso a 

borracha se solte não descarte, recoloque na 

área de encaixe do frasco antes do uso.

2. Remova a tampa e o conta gotas (tampa 

transparente) do frasco do óleo essencial E · 

VŌK que deseja usar. Não tente forçar o frasco 

do óleo sem retirar a tampa do conta gotas, 

você pode quebrar o aparelho. Segure a tampa 

superior do difusor e encaixe o frasco de óleo 

essencial na abertura indicada na figura e gire-o 

no sentido horário para apertar.

3. Para remontar o difusor, segure a tampa superior em uma mão 

e a parte inferior de alumínio em sua outra mão. Alinhe o furo 

de entrada do cabo de energia com o encaixe da parte inferior e 

empurre para baixo para fechar.

4 Insira o plugue na entrada de energia e, em 

seguida, ligue em uma tomada ou fonte de 

energia.

Após encaixe do óleo não agite ou incline o 

aparelho para não vazar o óleo essencial.

Qual  o  prazo de val idade de E·VŌK Blends  de 
Óleos  Essenciais? 

A partir da data de fabricação, o E·VŌK Balance, Clarity e 

Energize têm um prazo de validade de dois anos / 24 meses. 

O E·VŌK Defend e Enhance tem um prazo de validade de 3 

anos / 36 meses. 

Quanto tempo dura um frasco de E·VŌK? 

O tempo de duração varia muito, pois depende da frequência 

e forma de uso, do tamanho do ambiente, dos cuidados com 

o produto, entre outros fatores que podem influenciar. 

O uso com E·VŌK Difusor Nebulizador na pulverização de 

5 segundos / pausa 5 segundos e menor volume da bruma 

pode durar mais ou menos 90 horas. 

E·VŌK Blends  de  Óleos  Essenciais  possuem 
cert i f icado de pureza? 

Sim. Os óleos utilizados são 100% puros, extraídos no 

momento perfeito para garantir a integridade dos óleos, o 

que resulta na manutenção de sua potência.

Os frascos  de  E·VŌK Blends  de  Óleos 
Essenciais  são fe itas  de  v idro rec ic lado? As 
garrafas  são rec ic láveis?
As garrafas não são feitas de vidro reciclado; no entanto, as 

garrafas são recicláveis.

O que são as  pequenas part ículas  presentes 
nos  ó les  E·VŌK Clar it y,  Balance e  Energize? 

Os óleos essenciais feitos com ingredientes cítricos podem 

conter “sedimentos”, mesmo após o processo de filtragem. 

Isso acontece naturalmente, à medida que as ceras se 

acumulam e se juntam ao longo do tempo. Você pode notar 

isso nos óleos essenciais E·VŌK Balance, E · VŌK Clarity e 

E·VŌK Energize. O sedimento é normal e não afetará o E·VŌK 

Difusor Nebulizador.



Como o E  ·  VŌK Difusor Nebul izador  
pode ser l impo?

Para limpar o E · VŌK Difusor Nebulizador, siga as  

seguintes etapas:

1. Use um conta-gotas para adicionar alguns mililitros de álcool 

comum (70-95% de pureza) ao reservatório do difusor de 

nebulização E · VŌK. 

2. Ligue o difusor de nebulização E · VŌK e deixe-o funcionar por 

5 a 10 minutos. 

3. Remova o resto do álcool. 

4. Deixe o difusor de nebulização E · VŌK secar ao ar. Depois de 

seco, o difusor está limpo e pronto para uso.

Pode ser ut i l i zado qualquer ó leo essencial  no 
E·VŌK Difusor Nebul izador ou apenas o  E·VŌK 
Blends  de  Óleos  Essenciais?

Se os óleos essenciais forem 100% puros e isentos de óleos 

pesados de resina e óleos veículo, eles poderão ser usados no 

E · VŌK Difusor Nebulizador; no entanto, o difusor E · VŌK foi 

projetado especificamente para os blends premium de óleo 

essencial E · VŌK.

Caso aconteça algum vazamento de ó leo 
essencial  dentro do aparelho como proceder?

Caso ocorra algum vazamento dentro do aparelho é importante 

limpar imediatamente o óleo com um papel absorvente e depois 

com um pano molhado com álcool comum (70-95% de pureza) 

para remover todo óleo. Alguns óleos por serem puros podem 

danificar a parte de plástico do difusor. 

Qual  é  a  garant ia  do E  ·  VŌK Difusor Nebul izador?

1. O serviço de garantia é fornecido pelo fabricante. 

2. Este produto é garantido por um ano a partir da data da 

compra. Por favor, preencha completamente o cartão de garantia. 

3. Leia atentamente as instruções manuais antes de usar a unidade 

para garantir a operação correta. 

4. Durante o período de garantia, se houver algum defeito no uso 

normal, nossa empresa irá reparar, trocar ou devolver o produto. 

a. Esta garantia não é válida se o defeito for devido a danos 

acidentais, uso indevido, negligência, alteração ou qualquer dano 

causado pelo uso de acessórios não incluídos na embalagem. 

5. Guarde o cartão de garantia e o recibo de compra. O serviço 

sob garantia é fornecido apenas mediante apresentação do cartão 

e recibo. 

6. Quando não estiver na garantia, qualquer unidade danificada ou 

com defeito será reparada pelo fabricante por uma taxa  

(sob consulta).

¹Smell and Memory. Ask a Biologist, ASU.  
https://askabiologist.asu.edu/smell-and-memory


