
 

 

Óleo Essencial Louro  

 

Propriedades terapêuticas   
 

O óleo essencial de louro contém elementos 

de quase todos os grupos químicos que 

fazem parte dos óleos essenciais. O resultado 

disso é uma ampla gama terapêutica. É 

antibacteriano, antiviral, e antifúngico. Alivia 

sintomas provocados por gripe e outros 

problemas respiratórios do foro bronco-

pulmonar, tais como bronquite, bronquiolite, 

asma brônquica, pneumonia, tosse, 

expectoração. Apresenta propriedades 

broncodilatadoras, expectorantes e 

mucolíticas. A inalação de pequenas 

quantidades do óleo de louro é suficiente para 

aliviar sintomas de doenças respiratórias, 

reduzir a tosse e a excreção de muco. 

Além disso é anti-inflamatório e um analgésico 

forte, do foro muscular e osteoarticular. 

As folhas de louro possuem um óleo essencial 

rico em monoterpenos oxigenados, sendo o 

1,8-cineol o seu componente majoritário responsável pelas propriedades anti-inflamatórias 

e  analgésicas. O seu uso alivia dores provocadas por artrite e reumatismo, tendões e 

ligamentos magoados, dores de costas, tensão muscular e torcicolos. É estimulante do 

sistema linfático e do sistema imunitário por isso é muito aconselhado na drenagem 

linfática manual. Acima de tudo é um poderoso relaxante muscular, a sua ação 

vasoconstritora suporta tanto a contração como o relaxamento dos impulsos nervosos, 

além de regular o fluxo sanguíneo, sendo por isso também recomendado no caso de veias 

varicosas dolorosas, pois estimula a circulação sanguínea. 

 

Sugestões de uso para o óleo essencial de Louro 

 

-Massagens: Diluir 1 a 2 gotas de óleo essencial para 10ml de um óleo vegetal (ex: azeite, 
óleo de amêndoas). Também pode esfregar a mistura no peito em caso de problemas 
respiratórios. 
 
-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 aromatizadores 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 em caso de problemas respiratórios. 
 
-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  
 
-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 cerâmica: Deitar algumas gotas e colocar em armários, 
gavetas, etc, para perfumar e afastar insetos. 
 

-No caso de pelos encravados, fungos, verrugas: aplicar 1 gota diretamente na zona a 

tratar. 

 

-Uso facial: 

É rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, propriedades muito interessantes que 
favorecem o cuidado e a saúde da pele. Não esquecer os seus benefícios anti-
inflamatórios e antimicrobianos, já que ajudam a manter uma pele bem limpa e livre dos 
tóxicos que tendem a envelhecer e danificar a derme. 
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.  
 

-Uso capilar: 

É um remédio natural para combater a caspa, aumenta a saúde do couro cabeludo ao 

estimular o crescimento capilar pois promove a circulação do sangue e ajuda a eliminar 

piolhos. Juntar algumas gotas ao seu shampoo ou amaciador (10 gotas para 100ml). 

No caso de piolhos 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. 

 Repetir apenas no outro dia (após 24h).  

 
-Higiene oral: reduz o mau hálito, previne cáries e infecções na garganta, tem efeito anti-
séptico. Diluir 2 a 3 gotas em meio copo de água e gargarejar. 
 
-Uso local: 
O óleo essencial de louro é indicado no caso de micoses, psoríase e pediculose. Nestes 
casos de usar-se uma concentração mais forte. 

https://melhorcomsaude.com.br/sucos-antioxidantes/


 

 

Diluir 2 a 3 gotas de óleo essencial para 5ml de um óleo vegetal e aplicar sobre a área 

afectada. 

 
-Uso oral  a fim de tratamento:(mediante consulta com um terapeuta habilitado) 
De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, o consumo de 1 ou 2 gotas 

de óleo essencial de louro por dia pode aliviar alguns sintomas da diabetes tipo 2. 

Aliás, esta mesma pesquisa, publicada pelo Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 

diz que o louro também reduz o colesterol, pois expulsa a gordura do sangue. Também é 

utilizado em casos de perturbações digestivas. 

Sugestão: Tomar 1 a 2 gotas diluídas em água uma vez por dia. Não exceder o 

tratamento por mais de duas semanas. Se desejar continuar deve fazer uma pausa de 3 a 

4 dias e voltar a repetir. 

 

-Uso culinário: O óleo essencial de louro é muito utilizado para temperar pratos de carne, 
arroz ou peixe, sendo muito apreciado pelos chefes de “haute cuisine”, bastam 1 a 2 gotas 
para um prato ficar fortemente aromatizado. Também é muito requisitado na indústria 
alimentar na conservação natural de enlatados. 
 

 

Influência energética e emocional: 

O louro ajuda a ter inspiração e estimula a criatividade, dá energia mental e física. Ajuda a 

agir, a fazer acontecer, a pôr em prática aquilo que foi pensado, incute a ter coragem. Tem 

um efeito positivo em estados de humor letárgicos ou negativos, combate a fadiga mental 

e elimina energias negativas. É recomendado em pessoas introvertidas e inseguras. 

Para os gregos e os romanos, o louro representava a planta da vitória e o remédio oferecido 

diretamente pelos deuses. O loureiro é um símbolo de inspiração, sabedoria  e vitória, a 

coroa de louros era usada pelos Imperadores romanos e atletas olímpicos vencedores. 

Laurus nobilis – vem da palavra latina Laudare, que significa louvor e nobilis que significa 

nobre. 
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