
Col·lecció

Sinèrgia

Essència

L’aroma allenyat, assimilat a la fusta de pi, aporta un equilibri i una sensació de seguretat que
suposa un punt d’equilibri per a afrontar els moments d’incertesa.

Fitxa Tècnica

Utilitats:

·Reequilibri Nervios
·Confort respiratori
·Purificació de l’espai

D’on s’extreu:

·S’extreu dels fruits, de les branques i les fulles
del pi, a partir d’un procés de destil·lació
completa per vapor d’aigua.

Nom Científic: Cupressus sempervirens

Propietats:

·Descongestionant Venós
·Relaxant

Fràgancia: Allenyat, balsamic, aroma a pi.

Precaucions:

·Mantenir allunyat de l’abast de nens.
·Evitar el contacte directe amb els ulls i 
no ingerir-ho.
·Alguns compostos naturals continguts en aquest oli essencial poden presentar un risc d'al·lèrgia
en algunes persones susceptibles quan l'oli essencial s'incorpora a una composició cosmètica
(segons la 7a Esmena de la Directiva Europea de Cosmètics (2003/15 / CE): limoneno i linalol.

Descripció i Evolució de l’oli essencial de Xiprer:

L'essència del xiprer, espècie provinent de la família de les cupressàcies i originària de la zona
mediterrània, s'extreu del propi arbre Xiprer, tant del fruit com de les seves fulles i branques.
L'essència de Xiprer, durant anys ha desenvolupat un valor simbòlic entorn la mort, pel seu
valor càlid i relaxant, i per les seves propietats conservants. Des de la cultura clàssica, el xiprer
va adquirir un valor remarcable als cementiris i en rituals de pas associats a la mort. El
cristianisme va agafar aquest relleu i li va incorporar l'associació del xiprer amb el sentiment de
dol.

La seva adaptació a diferents mescles aromàtiques també van fer molt popular aquesta
essència en el camp de la bruixeria i de la medicina tradicional. Concretament, a Catalunya,
eren utilitzats en ungüents per als herniats. A l'Antiga Xina, deien que l'oli essencial de xiprer era
utilitzat per alleugerir el moviment.

En diferents àmbits de la mitologia i de la religió, l'arbre xiprer té un caràcter sagrat molt
remarcable. En diversos pobles, a causa de la seva longevitat se l'ha conegut com a "l'arbre de
la vida", Entre grecs i romans era símbol de vida, consagrat a les divinitats de Zeus, Venus i
Apol·lo, i de mort, associat a les divinitats de l'Avern. Al Japó, la fusta de Xiprer era una matèria
força utilitzada per a fabricar eines per als sacerdots tals com el shaku (cetre), per a construir
temples, o per a aromatitzar espais litúrgics, obtenint l'essència del xiprer a partir de la cremació
de la seva fusta.

En diferents regions, l'essència de xiprer també ha estat concebuda com a via de contacte amb
l'espiritualitat. Álvarez Belastegui, en un estudi sobre els rituals a l'Índia, determina l'associació
cultural del xiprer amb el silenci i amb la introspecció i amb l'elevació de l'esperit. Per als celtes,
tenia un valor de fidelitat i d'amistat, i era una essència present en els principals espais de
socialització.
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