
Óleo essencial de 
lavanda verdadeira 
pelo Perfil Caddy
Idealização: Van Gravino, aromaterapeuta do Canto 

do Alecrim Aromaterapia, instrutora de yoga e 
meditação, pós-graduação em farmacologia, mestre 

em história da cultura.
.



Leitura do óleo essencial de lavanda verdadeira 
pelo perfil Caddy

Nome botânico: lavandula angustifolia [lavandula officinalis]

Assista a aula no YouTube.: 'PERFIL CADDY - UM OLHAR PARA A 
QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS





PROPRIEDADES>USOS
 
 

Analgésico, antiespasmódico, modulador, relaxante  
> Ansiolítico, dores de cabeça, insônia, enxaquecas, síndrome de Raynoud.

Modulador do Sistema nervoso [o oposto em altas doses] > estimula ciclo menstrual

Antiviral, bactericida, diminui pressão arterial, levemente descongestionante, tônico 
cardíaco.> flebite, varizes
Antifúngico, anti-inflamatório, antisséptico, regenerador celular.

> artrite, queimaduras, equizemas, herpes, psoríases, pontos, ferimentos.

Bactericida > bronquite, sinusite, tosse

Estimulante, secreções > aumenta produção de bile, melhora digestão de gorduras 
pesadas.

Bactericida > cistites

Gentil emenagogo > auxilia o parto, candida, leucorreia, massagem lombar ajuda a 
expelir a placenta.



acetato de linalila, acetato de geranilo, acetato de 
lavandulila

Família botânica: Lamiaceae
Arbusto: talos de flores destilados / Aroma floral: nota média
Lavare significa "lavar/banhar-se/limpar". A lavanda era muito usada pelos romasnos em 
seus banhos. os òleos de lavanda apresentam propriesades antifúngicas. Os constituintes 
podem incluir:

Citral

Octanona e cânfora

B-cariofileno

Terpinen-4-ol, a-terpineol, linalol, borneol, 
geraniol, lavandulol

Cumarina e umbeliferona

1,8 cineol, óxido de linalol, óxido de cariofileno

cuminaldeído, benzaldeído

ocimeno, canfeno, limoneno



Leitura do óleo essencial de lavanda verdadeira pelo perfil Caddy

- A rica/equilibrada composição bioquímica da lavanda pode ser uma das explicações 
para a multifuncionalidade do óleo essencial. [OE nº1 para a escolha do kit de 1ºs  
socorros - de queimaduras à dores de cabeça].

- Fica evidente que o óleo pode ser considerado modulador e cumprir tanto efeitos 
relaxantes ou estimulantes - depende de quem o utiliza.

- Os compostos "neutros" são fundamentais para o reequilíbrio do corpo e das emoções 
[cores verdes: equilíbrio]. 

Referência bibliográfica: CADDY, Rosemary. Essencial Oils in Colour - Caddy classic profiles. 
UK: Amberwood Publishing Ltd., 1997.



Aprenda mais aromaterapia multidimensional. 
Acompanhe o Canto do Alecrim Aromaterapia:

 
 @cantodoalecrim.aromaterapia

 
     Canto do Alecrim - Aromaterapia

 
www.cantodoalecrim.com


