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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

Empresa: 
Aromas do Valado, Unipessoal Lda. 
Quinta do Valado  
6060-521 Segura 

Telefone: +351 966 502 179 

E-mail: geral@aromasdovalado.com 

Website: www.aromasdovalado.com 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Nome: Óleo Essencial Lavandula Angustifolia 

Descrição do 
produto: 

Óleo essencial obtido por destilação a vapor. Os extratos de 
Alfazema (Lavandula angustifolia) sob a forma de óleos essenciais 
são reconhecidos pela comunidade científica internacional pelas 
suas propriedades antissépticas, analgésicas, cicatrizantes, anti-
inflamatórias, antiparalíticas. A aplicação em aromoterapia e na forma 
tópica através do uso de óleos de massagem é vulgarmente 
empregue no alívio de insónia, tensão, cansaço ou depressão e 
picadas de insetos. 

Certificação: 
 
ECOCERT 

Espécies: Lavandula angustifolia Miller (Syn: Lavandula officinalis Chaix) 

Quantidade 
nominal: 

10 ml; 30 ml; 100 ml; 250 ml; 500 ml; 1 kg; 5 kg 
Outras quantidades 

Componentes 
principais: 

Por favor, consulte a ficha de dados de segurança do produto. 

PRINCIPAIS USOS IDENTIFICADOS 

Usos 
identificados: 

Matéria-prima para cosméticos. Uso externo. 

 

ESTABILIDADE DO PRODUTO 

Validade: 3 anos 
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

pH: - 

Cor: Amarelo claro a laranja 

Odor: Rural, floral e herbáceo 

Forma: Líquido límpido móvel 

 

MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

Descrição: 

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado, sem luz direta do 
sol e temperatura ambiente estável. Manusear em local bem ventilado 
e afastado de fontes de ignição e calor. Os recipientes abertos devem 
ser mantidos na posição vertical para evitar dispersões. 

 

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E INSTRUÇÕES DE USO 

Por favor, consulte a ficha de dados de segurança do produto. 

 

Esta ficha foi atualizada no dia 15/06/2020 
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