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     Introdução 

 A deficiência de ácidos graxos essenciais, nos seres humanos, resulta em condições 

anormais da pele, tais como dermatites, escamações, ressecamentos, redução na 

regeneração dos tecidos e aumento da suscetibilidade a infecções. Esses efeitos são devidos, 

pelo menos em parte, à falta de prostaglandinas produzidas a partir dos ácidos poli-

insaturados. 

As prostaglandinas de série E1 (PGE1) são substâncias semelhantes aos hormônios 

com propriedades anti-inflamatórias, que exercem efeito regulador dos hormônios sexuais 

femininos, estrógenos, progesterona e prolactina, e têm efeito positivo sobre a elasticidade 

cutânea (importante função da pele). Podem também agir como afinadores do sangue e 

como vasodilatador. Parecem também ter alguma influência na moderação dos 

neurotransmissores no cérebro jovem (sobretudo, serotonina e dopamina), provocando 

mudanças positivas no estado de ânimo e no impulso de hiperatividade motora. 

 

 



 

 

  

     Descrição 

Trata-se de um óleo de grau cosmético. O Óleo de Oliva é um azeite natural, extra 

virgem, um óleo vegetal extraído da fruta da Oliveira (Olea europaea), uma árvore do 

Mediterrâneo.  

 Obtido por prensagem somente a baixas temperaturas (prensagem a frio), o óleo 

“extra virgem” é filtrado mecanicamente. Somente olivas pretas saudáveis e maduras são 

usadas para a produção desta qualidade de óleo.  

Óleo de Oliva é amarelo – esverdeado claro e se diferencia por seu cheiro de fruta 

fresca e gosto. Tem sido usado para tratamento da pele e como óleo comestível ha mais de 

4.000 anos. O Azeite Extra Virgem da Oliva é o maior expoente de gordura monoinsaturada, 

sendo um componente principal da dieta do Mediterrâneo. 

 

 

     Propriedades 

Os efeitos benéficos à saúde de azeite são devido tanto ao seu conteúdo elevado de 

ácidos graxos monoinsaturados e seu alto teor de substâncias antioxidantes. Atua como um 

excelente emoliente e contém grande quantidade de Squalene vegetal muito usado na 

indústria cosmética. 

 
 

     Indicações 

 • O Óleo de Oliva é usado em sabonetes, loções, óleo de banho e cremes regenerativos 

devido à alta concentração de ácido oleico.  

 
 
 
 
 

 



 

 

     Concentração Recomendada 

Indicado aplicar de 1 a 5% de Óleo de Oliva para produtos em geral. Em óleos de banho 

pode-se usar até 10%. 
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  Informações do fabricante. 


