


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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TINTURA DE ERVAS: 
o que é e como fazer?

O QUE É?
A tintura de ervas, assim como o oleato, é uma forma de extração das propriedades 

medicinais de uma determinada planta. A diferença entre esse dois métodos, é o líquido 
que usamos para extração. Enquanto no oleato (extrato oleoso) usamos um óleo vegetal, 
na tintura (extrato alcoólico) usamos o álcool de cereais. Existem feitios que usam vodca 
ou vinagre de maçã como solvente.

A tintura de ervas consiste numa infusão de folhas, flores, cascas, raízes ou frutos, fres-
cos ou secos em substância alcoólica.

PRA QUE SERVE?
As tinturas preservam e concentram propriedades das ervas. Podem ser utilizadas em 

casa como aromatizador de ambiente, produtos de limpeza, e em cosméticos: repelentes, 
pomadas, sabonetes.

Além das propriedades medicinais das plantas, as tinturas apresentam aroma marcan-
te, agregando perfume aos produtos.
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PLANTAS SECAS:
300 ml de água mineral 
100 g de ervas, flores, sementes e cascas 
1 litro de álcool de cereais 
Maceração de 15 a 28 dias 
Validade 2 anos 

COMO FAZER AS SUAS TINTURAS
 
ERVAS FRESCAS: 
50 ml de água mineral 
250g de ervas e flores frescas 
1 litro de álcool de cereais ou vodka 
Maceração de 8 a 15 dias 
Validade de 1 ano

MODO DE PREPARO: 
Esterilizar um pote de vidro escuro com tampa. Para isso, deve lavar bem o pote com 

água quente e sabão, deixar secar e levar ao forno durante 15 a 20 minutos;

Picar bem as ervas (secas ou frescas) e colocar no pote de vidro, adicionando em segui-
da o álcool de cereais ou a vodka até que as ervas fiquem cobertas;

Mexer bem a mistura e verificar se todas as ervas estão submersas; 

Fechar o pote de vidro e deixar repousar durante o tempo indicado acima em local 
fresco e arejado, agitando a mistura 1 vez por dia;

Após 2 semanas, coar a mistura usando um coador de café de pano ou um filtro de 
papel;

Colocar a mistura novamente num pote de vidro esterilizado, que deve ser etiquetado 
com a data e a lista dos ingredientes usados.
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