
Aroma dolça i avainillada, molt 

característica, d'ús molt popularitzat en 

el camp de la cosmètica i de la 

perfumeria. També resulta un gran 

complement per a purificar i netejar 

l’aire i aportar un major comfort 

respiratori.

Recorregut en el temps de l’oli essencial de Benjoin

Aquesta essència provinent del propi arbre de Benjoin, creix

espontàniament a la zona de Laos, Tailandia i del nord del

Vietnam.

Sytrax en llatí, vol dir resina olorosa, fent referència des de les

arrels etimològiques de la paraula a les propietats aromàtiques

d’aquesta espècie. Aquestes propietats van resultar determinants

per a la popularització del Benjoin en l’àmbit de la perfumeria o la

cosmètica des de temps immemorials.

En l’àmbit simbòlic, els Batak, una societat tradicional que habita

en la regió indonèsia del nord de Sumatra, li van aportar a

aquesta essència, un valor individual relacionat amb la protecció

de la naturalesa. En la cultura Batak, segons ens explica l’autor

Alvarez Belastegui (2006), dins l’essència de benjoin, s’hi

trobaven els esperits de la natura, que vetllaven per al benestar

de totes les espècies vegetals i animals existents.

Aquesta societat, va ser pionera en l’extracció de l’essència de

benjoin, la qual treien de tronc del propi arbre des del principi.

En el camp de la medicina, els Batak, utilitzaven la resina de

benjoin cremada per tal d’expulsar els mals esperits i les

influències negatives. Aguns etnòlegs, relacionen aquest valor

amb la seva propietat purificadora i el seu aroma dolç i pur.

Nom: Benjoin

Nom Científic: Sytrax tonkinesis

Família Botànica: Styracaceae

Part d´extracció:De la resina balsámica d’aquest àrbre perennifoli, la qual es obtenida 
por una escisió al tronc.

Fragància: Vainilla, 

alletada, dolça.

Utilitats: 

·Ambientació

·Perfumeria

·Purificador de l’aire.

Propietats:

·Olor dolça molt 

agradable

·Vigoritzant

·Versatilitat sinèrgica 

amb moltes fragàncies 

aromàtiques.

·Comoditat respiratòria

·Bona per a combatre 

l’ansietat, el cansanci i 

la preocupació.


