
O  óleo essencial de Lavanda  é o mais famoso e o mais comercia
lizado do mundo. Possui centenas de componentes químicos, 
sendo portanto bastante versátil. A Lavanda é também conhecida 
no Brasil como  Alfazema . 

FICHA TÉCNICA

Nome CIeNTíFICo: Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis ou Lavandula vera

orIgem: Europa, mais precisamente região do Mediterrâneo

PArTe dA PlANTA: topo da erva quando está florida

exTrAção: destilação a vapor d’água

reNdImeNTo: 100 a 130 kg de planta produz 1kg de O.E.

Preço mÉdIo (10 ml): R$40

PrINCIPAl ComPoNeNTe químICo: acetato de linalila

AromA: floral levemente adocicado

dIFereNCIAl: pode ser aplicado diretamente na pele em pequenas áreas

Ações PsICológICAs: antidepressivo, antimelancólico, neurossedativo, refrescante, calmante, 

tranquilizante, relaxante, sedativo, sonífero, reconfortante, tonificante, equilibrador, apaziguador, 

aliviador.

ProPrIedAdes medICINAIs: antisséptico, analgésico, anti-inflamatório, antibacteriano, antiviral, 

cicatrizante, regenerador celular, carminativo (antigases), antiespasmódico, desodorante, anticonvulsivo, 

antiasmático, descongestionante.

INdICAções: Insônia, ronco. Excitação nervosa, estresse, ansiedade, angústia, irritabilidade, frustração. 

Dores de cabeça, enxaqueca, variação de humor. Queimaduras superficiais, insolação. Tosse, bronquite 

asmática, resfriados, gripes, dores de garganta. Picada de inseto. Acne, psoríase, furúnculos, micose, 

herpes labial, dermatite, eczema, erupções e infecções cutâneas. Piolho. Inchaços, dores musculares, 

reumatismo, tendinite. Cólicas, flatulência, náuseas.

CoNTrA-INdICAções: não usar no primeiro trimestre da gestação. Não exagerar nas doses, pois pode causar 

intoxicação em grandes quantidades.

ATENÇÃO! A Aromaterapia não é um substituto da Medicina, e sim um complemento dela. As dicas dadas 

aqui referem-se a pequenos problemas e de curta duração. Em casos de doenças crônicas, dores agudas 

ou acidentes graves, procurem um médico! Além disso, tratamentos com óleos essenciais a longo prazo 

devem ser ministrados e supervisionados por um aromaterapeuta profissional, que analisará caso a 

caso levando em consideração as particularidades de cada cliente.

Dados extraídos dos livros a seguir: Guia Completo de Aromaterapia [Joanna Hoare], Tudo Sobre Aromaterapia [Adão Roberto da Silva] e 

Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais [Fernando Amaral]. Versão online e vídeo com dicas de uso disponíveis em oleossaoessenciais.com.

DIFUNDINDO BEM-ESTAR

LAVANDA


