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O

custo com o tratamento de feridas (cirúrgicas, traumáticas, úlceras diabéticas e vasculares)
WHPDXPHQWDGRQRV¼OWLPRVDQRVHLVWRUHVXOWRXHPXPDFUHVFHQWHEXVFDSRURS©·HVFRQȴ£YHLVHFRP
bom custo-benefício.
Estudos têm demonstrado que o óleo essencial de lavanda possui propriedades antioxidantes,
DQWLEDFWHULDQDVDQVLRO¯WLFDVDQDOJ«VLFDVHDQWLLQȵDPDWµULDVGHYLGRDRVVHXVFRPSRQHQWHVWHUSHQµLGHV
biologicamente ativos. A utilização da lavanda na cicatrização foi descoberta em 1910, quando um químico francês aplicou óleo essencial de lavanda em sua mão queimada após um acidente de laboratório e relatou um rápido processo de cicatrização. Depois disso, o óleo foi usado por médicos militares na Segunda Guerra Mundial para desinfetar e curar feridas e atualmente tem ressurgido o interesse da aplicação
do óleo essencial de lavanda na cicatrização de feridas.

(VWDUHYLV¥RGHOLWHUDWXUDGHVFREULXTXHRµOHRHVVHQFLDOGHODYDQGDDXPHQWDVLJQLȴFDWLYDPHQWH

RVQ¯YHLVGH7*)EHWDHFRO£JHQRWLSRΔ27*)EHWDDXPHQWDDSUROLIHUD©¥RGHȴEUREODVWRVHDVXDGLIHUHQFLD©¥RHPPLRȴEUREODVWRVTXHGHVHPSHQKDPXPSDSHOHVVHQFLDOQDFRQWUD©¥RGDIHULGD(VWDGHVFoberta respalda o achado clínico de contração aumentada e mais rápida da ferida no grupo tratado com
lavanda em comparação com o grupo controle.

2XWURHVWXGRGHVWDUHYLV¥RUHODWRXDXPHQWRVVLJQLȴFDWLYRVGH)*)H(*)HPIHULGDVWUDWDGDV
FRPµOHRHVVHQFLDOGHODYDQGDIDWRUHVUHVSRQV£YHLVSRULQGX]LUDSUROLIHUD©¥RGHȴEUREODVWRVHSHODFRQWUD©¥RHHSLWHOL]D©¥RGDIHULGDSRUPHLRGDHVWLPXOD©¥RGRȴEUREODVWRHGDPLJUD©¥RGHF«OXODVHSLWHOLDLV
Além disso, foi descoberto que o óleo essencial de lavanda inibe o PAI-1, tal ação é conhecida por degraGDUGHIRUPDPDLVU£SLGDDȴEULQDHHYLWDUDIRUPD©¥RH[FHVVLYDGHWHFLGRFRQMXQWLYRQDFLFDWUL]D©¥RGH
feridas.
Em conclusão, a literatura atual sugere que a aplicação tópica de óleo essencial de lavanda na cicDWUL]D©¥RGHIHULGDVSRVVXLXPSRWHQFLDOWHUDS¬XWLFREHQ«ȴFRSRUPHLRGHPHFDQLVPRVFRPRFRQWUD©¥R
mais rápida da ferida, aumento da atividade das proteínas envolvidas no processo de remodelação do
tecido e aumento da expressão de colágeno.

Óleo Essencial de Lavanda
Conhecido como óleo essencial do relaxamento, possui efeito calmante e anti-stress, pois equilibra o sistema nervoso central, favorecendo a tranquilidade. Estimula a produção de melatonina, um
hormônio produzido pelo organismo que tem como função principal a indução ao sono, além de proteger
o organismo por ser antioxidante. Muito usado também para a saúde da pele, evitando irritações e alergias e estimulando a cicatrização.

Óleo Essencial Lavanda

•

Óleo Essencial de Lavanda (Lavandula angustifolia) destilado com arraste de vapor. Com ação
tranquilizante, antidepressivo, hipotensor, analgésico, antisséptico e cicatrizante;

•

Indicado para pessoas que buscam melhora nos sintomas da depressão, ansiedade, taquicardia,
insônia, pânico;

•

Auxilia no tratamento de afecções da pele, acnes, alergias e queimaduras;

•

Efeito calmante e anti-stress;

•

Protege o organismo por ser antioxidante;

•

Usado também para a saúde da pele, evitando irritações e alergias.

Como Usar
Inalação direta3LQJDUGHDJRWDVHPXPOHQ©RRXLQDODGRUFRPVRURȴVLROµJLFRRX£JXDΔQDODUYH]HVDRGLD
Para ambiente: Pingar de 6 a 15 gotas (de acordo com o tamanho do local) em aromatizadores de ambiente, difusores
ou velas. Pingar de 1 a 3 gotas no colar aromático;
Para massagem: Combinar de 5 a 6 gotas com 1 colher de óleo vegetal carreador. Para potencializar sua experiência,
utilize o óleo carreador da Humalin.

