
“La lleugeresa del Petitgrain promou un entorn 

harmonitzador i relaxant que propicia la 

conciliació del somni i la relaxació personal, 

en un ambient fresc i confortable.”

Recorregut en el temps de l’oli essencial de

Petitgrain:

Aquest producte taxó prové de zones càlides del

sud i sud-est asiàtic, de zones temperades de la

Xina, i de l'oest de Malàisia. També és freqüent

en certs punts de l'Amèrica del Sud,

particularment a Paraguai. S'extreu d'una

espècie d'arbre perennifoli anomenada

Brigardier. Es tracta d'una espècie molt valuosa,

perquè el fruit d'aquest arbre produeix un oli

aromàtic molt utilitzat en el sector de la

perfumeria i en l'elaboració de licors. No obstant

això, l'oli essencial de Petitgrain (Citrus

Aurantium), prové de l'escorça de la flor que

brota de l'arbre en qüestió, la qual també

presenta una diversitat d'essències segons el

punt d'extracció.

Els seus usos es troben relacionats amb el

perfum des dels inicis de la seva producció,

encara que també es tracta d'un producte amb

un gran recorregut en el camp de la relaxació i

de la meditació, vista la seva eficàcia amb els

trastorns d'ansietat i amb problemes derivats.

Nom: PETITGRAIN

Nom Científic: Citrus aurantium ssp. aurantium

Família Botànica: Rutaceae

Part d´extracció: La flor del Brigadier té la part de la flor i la branca d’escorça que la 
sosté. A partir de la destil·lació al vapor de la flor, s’obté l’oli essencial de Neroli per un 
cantó i l’hidrolat de Flor de Taronger per un altre. Mentre que a partir de la destil·lació 
per vapor d’aigua de les seves fulles fresques i de les seves petites branques, s’obté 
l’oli essencial de Petitgrain.

Fragància: Agria, 

lleugera, frescor

Propietats:

Antiespasmòdic, 

promou la relaxació 

dels muscles. 

Acció antibacteriana, 

antiinfecciosa i 

antiparasitari

Neurotònic: Tònic i  

Harmonització 

emocional

Relaxant, promou el 

somni.

Positivant

Utilitats: 

En cas de cardiopaties, 

espasmes respiratoris 

o musculars.

Estrès, ansietat.

Fatiga, depressió 

nerviosa

Insomni

Pànic o canvis d’humor


