
 

 

 

 

 

Considerações iniciais 

IMUNO AROMATHERAPY® é um higienizador 100% natural composto por álcool 

70ºGL rico em plantas aromáticas e óleos essenciais da melaleuca, eucalipto, 

laranja-doce, alecrim, lavanda, lemongrass e palmarosa. Podendo ser aplicado tanto 

sobre a pele quanto em superfícies inertes, Imuno Aromatherapy® proporciona um 

efeito antimicrobiano ainda mais potencializado através da ação conjunta entre o 

álcool 70% e os óleos essenciais, os quais também oferecem inúmeros benefícios 

associados a aromaterapia, como sensação de alívio e bem estar tanto na pele, 

quando no meio ambiente. 

 

Diferenciais de IMUNO AROMATHERAPY® 

 Potencializa a atividade antimicrobiana  

 Contribui para o fortalecimento do sistema imune 

 Promove a sensação de bem estar através dos óleos essenciais 

 Possui efeito umectante 

 Atua como um jato spray sobre a pele e superfícies inertes 

 



 

 

Figura 1. Óleos essenciais e plantas aromáticas com elevada atividade antimicrobiana presentes na 

formulação de Imuno Aromatherapy®. 

 

 

Por que utilizar o álcool 70%? 

Amplamente utilizado por suas propriedades germicidas, o álcool é capaz de 

combater inúmeros micro-organismos, como bactérias, fungos e vírus, através da 

destruição de proteínas e remoção de lipídios que os compõe. Entretanto, para que 

possa apresentar atividade germicida máxima, o álcool deve estar na concentração 

de 70%, a única capaz de desidratar a membrana celular do micro-organismo e 

penetrar em seu interior, fato que não ocorre quando se utiliza o álcool em 

concentrações acima ou abaixo de 70%. 

 

Benefícios extras dos óleos essenciais 

Considerado por muitos como um tratamento individualizado e auxiliar aos alopáticos 

ou homeopáticos, a aromaterapia visa o bem estar completo do indivíduo e é capaz 



 

 

de oferecer uma série de benefícios terapêuticos. Além de potencializar a ação 

antimicrobiana já apresentada pelo álcool 70%, os óleos essenciais e plantas 

aromáticas presentes em Imuno Aromatherapy® pode oferecer diversos benefícios 

associados a aromaterapia (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Principais efeitos terapêuticos associados aos óleos essenciais e plantas aromáticas presentes 

em Imuno Aromatherapy®. 

Óleo essencial Benefícios associados a aromaterapia 

Laranja-doce 

Limpeza 
Seu aroma cítrico doce oferece uma sensação de segurança e equilíbrio. 

Lavanda 

Limpeza 

Tem propriedades respiratórias, descongestionantes e expectorantes. Age 

beneficamente sobre o nervosismo, ansiedade, insegurança e estresse. 

Eucalipto 

Purificação 

Age como descongestionante e expectorante. Excelente no tratamento de 

doenças das vias respiratórias, fortalece o sistema imunológico. É um poderoso 

desinfetante de ambientes.  

Alecrim 

Purificação 

Reduz o cansaço, é tônico e estimulante. Indicado para ambientes de trabalho, 

estudo e concentração. 

Lemongrass 

Purificação 

Lemongrass (erva-cidreira, capim-limão ou capim-santo) é o óleo da memória, 

da mente, da criatividade e da concentração. 

Palmarosa 

Proteção 

Indicado no tratamento de flacidez, pele seca e rugas. Seu aroma no ambiente 

afeta a área emocional, proporcionando um ambiente mais calmo e 

aconchegante. 

Melaleuca 

Proteção 

Excelente bactericida, fungicida, cicatrizante, pode ser usado em quase todos 

os tipos de infecções cutâneas e respiratórias. O aroma fresco proporciona um 

efeito desinfetante aéreo e, seu uso no ambiente oferece limpeza e purificação. 

 

 

 



 

 

Indicação de uso 

Frasco spray: borrifar de acordo com a necessidade sobre a área ou superfície 

desejada. 

 

Referências 

Informe técnico fabricante. 


