
O poder da proteção em suas mãos
Álcool líquido 70°GL rico em óleos essenciais

Efeito umectante

Ação antimicrobiana

Associado à aromaterapia:
Sensação de bem estar  
e imunoestimulante

Aplicável tanto 
no ambiente  
quanto na pele



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. Pode 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°GL 
e os óleos essenciais, os quais também oferecem inúmeros benefícios associados a aromaterapia, como sensação de 
alívio e bem-estar tanto na pele, quanto no meio ambiente.

Vendas: 19 3429 1199/florien.fitoterapia @florienfitoativo

*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).
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Contraindicações
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. 
Evitar contato com os olhos.

Sugestão de uso
Uso externo: Borrifar de acordo com a necessidade 
sobre a área ou superfície desejada.
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Figura 1: Óleos essenciais e plantas aromáticas com elevada atividade antimicrobiana presentes na formulação de IMUNO AROMATHERAPY®. 

Figura 2. Vírus + ação IMUNO AROMATHERAPY® = destruição camada de lipídeos e proteínas

PROTEÇÃO
Melaleuca e Palmarosa

PURIFICAÇÃO
Eucalipto, Alecrim e Lemongrass

LIMPEZA
Laranja doce e Lavanda

VOCÊ SABIA?

O ÁLCOOL 70°GL E SEU EFEITO GERMICIDA
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 (Figura 2). Entretanto, para 
que possa apresentar atividade germicida máxima, o álcool deve estar na concentração de 70°GL, 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°GL (Kampf e Kramer, 2004; Lawrence, 1992; Rochon-Edouard et al., 2004; Rotter, 1992).


