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Tome um banho calmante e relaxante: Coloque um punhado de flores secas na 

água morna da banheira. É ideal para acalmar a agitação dos bebés e favorecer 

um sono tranquilo.  

Pele suave: O óleo de camomila é um ótimo suavizante para queimaduras e 

irritações da pele. 

Encontrar uma planta com tantas funções positivas na beleza e no organismo das 

pessoas faz da natureza uma fonte de vida e que por isso deve ser preservada e 

explorada de forma equilibrada pelos homens. Para retirar as crostinhas da cabeça 

do bebé: Misture uma colher (sopa) de flores de camomila a uma xícara (café) de 

óleo de cozinha. Leve ao fogo, em banho-maria, por 3 horas. Coe num pano fino e 

esprema bem. Use embebido em algodão, passando delicadamente sobre as 

crostinhas. 

Para aliviar dores: Faça o mesmo preparado explicado para as crostinhas do 

bebé, só que no final acrescente 1 pedra de cânfora. Aplique o óleo e cubra a 

região dolorida com gaze ou uma fralda de pano limpa. Você não pode perder 

esses benefícios da camomila! Viva toda a beleza e saúde que flor de camomila 

pode-lhe dar. 

 

 
 


