
El to especiat i singular del cafè ajuda 

a produir energia i a la revitalització 

del cos i dels ambients.

Recorregut en el temps de l’extracte de cafè

Aquesta essència s’extreu del cafè, una espècie vegetal

provinent de la família de les rubiàcies i originària de

l’Àfrica, concretament de la regió d’Etiòpia. El nom del cafè

es deriva de la ciutat de Kaffa. En un principi aquesta

substància era únicament ingerida però el seu singular

aroma la va confeccionar com una fragància.

El seu consum va arribar a “La Meca” abans de finals del

1400, no obstant això, el seu consum es prohibeix al 1511,

però, fins l’any 1600, es va alliberant i prohibint

successivament en diferents intervals. Més endavant, es

popularitza el seu ús en tot el món aràbic.

A Venècia hi va arribar l’any 1615 i el seu ús es va

generalitzar a tota Europa. En aquesta regió el cafè va

extendre’s, reconegudes per les seves propietats

medicinals en el camp de la revitalització i la recuperació

física i de l’energia. També va extendre’s el seu ús com a

afrodisíac.

L’ús comercial del cafè es fa popularitzar l’any 1672, a la

ciutat de Paris, en la qual un armeni anomenat Pascal, va

establir la primera botiga dedicada al seu ús especialitzat.

Posteriorment, una gran part de conreus del cafè es van

establir a Colòmbia, en l’actualitat un dels principals països

productors de cafè.

Actualment s’han determinat des del marc de la ciència les

propietats energitzants que conté el cafè, especialment

relacionades amb la seva composició rica en cafeïna, tot i

què, més enllà d’això, el cafè s’ha convertit dins la societat

occidental, en un dels principals elements de socialització

existents en l’actualitat, present en gran part dels rituals

que exigeixen reunions o trobades socials. Aquesta

dimensió simbòlica genera una sinergia amb l’aroma de

cafè que resulta positiu per a afavorir el contacte social.

Nom: Cafè

Nom Científic: Coffea Arabica

Família Botànica: Rubiaceae

Part d´extracció: S’obté del propi gra del cafè a partir d’un procés de destil·lació

Fragància: 

Aromàtica, intensa, 

especiada.

Utilitats: 

·Activació.

·Recuperador.

·Vitalitat.

Propietats:

·Estimulant. 

·Vigoritzant

·Energitzant

·Revitalització.


