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ÓLEO DE LINHAÇA REFINADO 

Anti-infamatório tópico e regenerador das células 

 

 

INCINAME: Linseed Flax Oil.  

CAS NUMBER: Linum usitatissimum 

PARTE UTILIZADA: Semente 

 

 

INTRODUÇÃO 

A linhaça é a semente do linho (Linum usitatissimum), muito utilizada em culinária. É preferível que se 

consuma sem casca, triturada, para melhor aproveitamento do seu alto valor nutritivo, pois é rica em fibras, 

ácidos graxos e proteína.  

Além disso, dela se extrai o óleo de linhaça, que é rico em Omega 3, Omega e Omega e devido ao seu 

alto valor nutritivo é considerado alimento funcional. 

A linhaça, originária da Índia, tem sido cultivada desde a Antiguidade, sobretudo como uma planta 

para fibras têxteis, o linho. Atualmente o cultivo predomina em países de climas temperados, como Índia, 

Estados Unidos, Canadá, Rússia, Ucrânia e Argentina. 

 

DESCRIÇÃO 

O Óleo de Linhaça apresenta coloração de amarelo escuro ao marrom, um sabor e odor 

característico e é um óleo muito secativo.  

 Rico em Omega 3, contém ômegas 6 e 9, além de mucilagem e vitamina E. 

 

Informações Técnicas  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93leo_de_linha%C3%A7a&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93mega_3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento_funcional


 

 

PROPRIEDADES 

O Óleo de Linhaça possui entre 50% e 60% de Omega 3 (ácido linolênico), de 

11% a 18% de Omega 6 (ácido linoléico) e entre 13% a 20% de Omega 9 (ácido oléico).  

Devido a sua ótima composição, ajuda a manter a pele saudável, restaurando a 

função barreira da pele. 

Atua como anti-inflamatório tópico. 

Aumenta firmeza e elasticidade da pele. 

Regenera as células danificadas, possui ação cicatrizante. 

 

 

 

INDICAÇÕES 

Óleo de Linhaça é indicado para produtos cosméticos no tratamento da pele, em eczemas, acne e 

dermatite atópica; 

Anti-inflamatórios: Metabolitos de ALA e de ácido linoleico (LA) atuam como substratos fortes na 

formação dos eicosanóides anti-inflamatórios, que compreendem prostaglandinas, tromboxanos e 

leucotrienos; 

Síndrome metabólica (síndrome de resistência à insulina): A linhaça apresenta efeitos sobre os vários 

aspectos da síndrome metabólica, que consiste em obesidade, dislipidemia, resistência à insulina, e/ou 

hipertensão; 

Antineoplásicos: O consumo contínuo pode reduzir alguns tipos de câncer; 

Cardioprotetor: Há redução de lipídeos;  

 

 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA  

De 5% a 20%. 

 

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

GRUENWALD, Joerg; BRENDLER, Thomas; JAENICKE, Christof. PDR for Herbal Medicines. 4º Edição: 

Thomson, 2007. 330-331 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revisão nº: 01 Data: 04/03/2013 

Elaborado por: Priscila Sandmann Conferido por: Gisele Masini 


