
Col·lecció

Sinèrgia

Essència

El caràcter floral i exòtic d’aquesta fragància, la fa perfecte per a obtenir un ambient relaxat i
distès, que es conjuga amb la sensualitat i la subtilesa característiques del Gessamí.

Fitxa Tècnica

Utilitats:

·Casos d’ansietat
·Depressions
·Estimulant sexual
·Relaxant

D’on s’extreu:

El Gessamí és una essència absoluta extreta de
la flor, obtinguda després de l’evaporació de
l'alcohol.

Nom Científic: Jasminum sambac

Propietats:

·Antiestrès
·Antidepressiu
·Relaxant
·Afrodisíac

Fragància: Floral, exótica, sensual, dolça.

Descripció i Evolució de l’oli essencial de Gessamí:

L'essència de Gessamí s'extreu de la flor d'aquesta planta, provinent de la família de les
oleàcies. Aquesta espècie és abundant en diverses regions de l'Àsia Central i de l'Antiga Persia.
Des dels seus inicis, l'essència de gessamí, era coneguda pel seu caràcter afrodisíac. El text
eròtic àrab del Xeic Nefzawi, denominat "El Jardí Perfumat”, fou un dels primers exemples en la
literatura universal que associava els efectes del gessamí amb la sexualitat. A partir d'aquest
punt el producte agafà una gran popularitat en aquest àmbit.

Aquesta flor, en canvi, agafa una connotació religiosa, amb el descobriment del producte per
part de les regions del Sud d'Europa. Fou doncs, introduït l'any 1560 per navegants espanyols,
època en la qual va constituir un referent dins de la religió catòlica, i que va influir sobre l'art
medieval en el qual s'associava el gessamí a la figura de la Verge Maria.

No obstant això, el seu ús es popularitza entre els segles XIX i XX, en els quals es converteix en
un producte accessible per a tothom. Durant aquest període, l'essència de gessamí, esdevé un
condiment imprescindible per a qualsevol fragància, perfum o ambientador. La seva olor
afruitada i dolça es va tornar transversal en tot el camp de perfumeria i de la cosmètica, deixant
l'essència de gessamí com una de les més utilitzades en el món actual de la perfumeria i de
l'ambientació d'espais.
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Precaucions: Cap contraindicació és coneguda a dosis recomanada.


