
 

 

Óleo Essencial Lavanda  
Propriedades terapêuticas   

 

Calmante, relaxante, o óleo essencial de 

lavanda é considerado um sedativo natural. 

Apresenta compostos que ativam a  

glândula pineal que produz a melatonina, 

induzindo o sono e deixando os seres mais 

serenos Alivia em casos de stress, 

palpitações, agitação e esforço mental. É 

muito eficaz no tratamento de problemas do 

sistema nervoso, ansiedade, insónias e 

depressão. Comprovou-se mesmo, através 

de um eletroencefalograma, na Escola de 

Medicina da Universidade de Miami, que o 

óleo de lavanda aumenta as ondas beta, que 

provocam um estado mais relaxado, 

chegando mesmo a baixar a tensão arterial. 

Tem propriedades antibacterianas, 

antivirais e antifúngicas que ajudam no 

controle das infecções, inflamações e 

alergias a nível  respiratório tais como rinite, sinusite, asma, bronquite asmática, tosse 

alérgica e no alívio dos sintomas provocados por  gripes e constipações. 

 

Além de relaxante tem um efeito analgésico e anti-inflamatório sendo por isso também 

indicado no alívio de  dores provocadas por tensão nervosa, dores do foro osteoarticular 

e muscular como por exemplo dor de cabeça, enxaqueca, reumatismo, artrite, artrose, 

lombalgia, cervicalgia, dor ciática, contraturas, tendões inflamados, lesões desportivas 

etc) 

 

Este é um dos óleos essenciais que se pode usar puro diretamente na  pele, sem ser 

diluído. 

É calmante, anti-alérgico, anti-inflamatório, antisséptico, antimicrobiano, cicatrizante e 

tem função reparadora e regeneradora da derme. Ajuda a eliminar e neutralizar muitos 

microrganismos patogénicos tais como fungos, bactérias, ácaros e vírus.  

Deve mesmo ser aplicado puro sobre cortes, arranhões, picadas de inseto, borbulhas, 

fungos nos pés, nas unhas, pele irritada, micoses, queimaduras leves, para desinfetar e 

desinflamar a área afectada, aliviar a dor, comichão e acelerar  o processo de 

cicatrização da pele. 

 

Sugestões de uso para o óleo essencial de Lavanda 

 

-Massagens: Diluir 1 a 2 gotas de óleo essencial para 10ml de um óleo vegetal (ex: 



 

 

azeite, óleo de amêndoas). 
 
-Fricções: Diluir 1 a 2 gotas de óleo essencial para 10ml de álcool canforado e friccionar 
a zona afetada (com dor). 
 
-Calor húmido: Aplicar 1 a 2 gotas diluídas em 10ml de óleo vegetal na zona a tratar 
(com dor) e colocar uma toalha húmida  bem quente por cima. 
 
-Queimadores de óleo e difusores elétricos próprios para óleos essenciais: Misturar 1 
a 2 gotas para 10ml de água.  
 
-Velas: Deitar 1 a 2 gotas mas com cuidado para não molhar o pavio pois os óleos 
essenciais são inflamáveis. 
 
-Colares e pulseiras aromáticas: Utilizar 1 a 2 gotas para usufruir dos benefícios do óleo 
essencial durante todo o dia. 
 
-Almofada de dormir: deitar 1 a 2 gotas ou aplicar nas têmporas para obter uma boa 
noite de sono, ou alívio na dor de cabeça. 
 
-Inalações com vapor ou com vaporizador elétrico: Deitar 1 a 2 gotas na água e inalar 
para alívio de problemas respiratórios. 
 
-Banho de imersão ou banho para os pés: 2 a 3 gotas diluídas em 10ml de óleo vegetal 
proporcionam sensação de bem estar além de ser desodorizante. 
 
-Aspirador: Pode deitar 1 a 2 gotas no filtro para afastar e eliminar insectos, fungos, 
bactérias, ácaros e vírus, além de deixar um cheiro agradável. 
 
-Roll-ons: Aplicar nos pontos do corpo de  maior absorção: Pulsos, têmporas, orelhas e 
pescoço, axilas, virilhas e umbigo. 
 
-Bolas de algodão, madeira e barro: Deitar algumas gotas e colocar em armários, 
gavetas, etc, para perfumar e afastar insetos. 
 
-Uso capilar: Os piolhos detestam o cheiro da lavanda. Aplique umas gotas no couro 

cabeludo com a ponta dos dedos e deixe atuar. Não enxaguar, o óleo acaba por ser 

absorvido e também evaporar por completo. 

A lavanda devido ao seu efeito calmante e ação regeneradora da derme é indicada em 

casos de couro cabeludo irritado devido a reações alérgicas, utilização de químicos ou 

calor excessivo (pintura, descoloração, alisamentos, permanentes) e ainda no controle 

de caspa e seborreia. Pode juntar algumas gotas ao seu shampoo, amaciador, creme ou 

spray de pentear, sérum capilar, etc (10 gotas para 100ml). 

 

-Uso facial: Elimina impurezas, manchas, acne, pontos negros e controla a produção de 
gordura, atuando como antisséptico e antimicrobiano. 
Diluir 1 a 2 gotas para 10ml de água micelar ou desmaquilhante, embeber a solução em 

algodão e limpar o rosto, este é um excelente tónico de limpeza facial. Experimente 

juntar algumas gotas ao seu creme facial ou corporal, as propriedades regenerativas e 

calmantes deste óleo essencial ajudam a atenuar e a prevenir rugas, manchas e 



 

 

imperfeições da pele. Pode usar puro sobre alguma zona do rosto que queira tratar 

(aplicar com um cotonete). 

 

-Uso oral  a fim de tratamento:(mediante consulta com um terapeuta habilitado) 

Descontrai e acalma o estômago em caso de ansiedade nervosa, dificuldade em comer 

devido a stress, alterações do sistema nervoso, espasmos, cólicas, gases, contrações, 

náuseas, ou anorexia nervosa. Aumenta a secreção gástrica e a produção de bílis, 

auxiliando a digestão. Sugestão: tomar 1 a 2 gotas diluídas num copo de água ou sumo. 

Não exceder o tratamento por mais de 2 semanas. Se quiser continuar deve fazer uma 

pausa de 3 a 4 dias.  

 

Uso gastronómico: O óleo essencial de lavanda é muito requisitado no ramo alimentar, 

é considerado um conservante natural e aromatizante luxuoso pelos chef´s  de “haute 

cuisine”, principalmente usado em doçaria e pastelaria. Bastam 1 a 2 gotas para deixar 

uma sobremesa  com um toque requintado e original. 

 

Influência  energética  e emocional 
 
No campo emocional a lavanda é considerado um óleo que traz uma profunda sensação 

de paz e de harmonia. Desperta a paciência e a tolerância, alivia em casos de stress ou 

agitação trazendo uma sensação de liberdade e de maior expressão, trabalha o quinto 

“chakra laríngeo”; excelente para pessoas que necessitam de falar muito ou cantar. É 

uma essência associada ao equilíbrio, que estabiliza os corpos no nível físico, etérico e 

astral e associado ao “chakra da coroa”. As suas qualidades são intensificadas quando 

usada com um cristal de ametista. 

O óleo de lavanda é uma essência altamente espiritual, que facilita a integração do 

indivíduo com o seu interior, sendo muito útil na prática da meditação, permite uma 

melhor clarividência, coerência e visualização. Os romanos utilizavam a lavanda em 

banhos, o nome tem origem no latim em que lavanda significa “lavare”, lavar as 

impurezas do corpo e da mente. 

 

Curiosidade: 

O óleo essencial de lavanda a nível energético vibra na frequência de 118MHz, o qual 

quando em contacto com um ser humano é capaz de entrar numa espécie de sintonia 

com a frequência corporal, elevando-a. O ser humano saudável tem um campo 

electromagnético que vai de 62 a 68 MHz, quando se encontra doente há uma redução 

deste valor, mas a energia naturalmente presente neste óleo pode, por meio da interação 

molecular equilibrar o estado energético. Quando o nosso organismo está equilibrado a 

nível energético tem mais resistência contra a ação de microrganismos patogénicos 

tais como fungos, bactérias, ácaros e vírus. 

 

 


