
1 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

 
 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND SIGURANTA PRODUSULUI COSMETIC 

conform Anexei I a Regulamentului (CE) no. 1223/2009 privind produsele cosmetic 

Pentru Partea A punctul 1 (Compoziţia cantitativă si calitativă a produsului cosmetic), punctul 5 
(Utilizare normală si raţional previzibilă), punctul 6 (Expunerea la produsul cosmetic), punctul 7 

(Expunerea la substanţe), punctul 8 (Profilul toxicologic al substanţelor), si punctul 10 (Informaţii cu 
privire la produsul cosmetic) 

Denumirea produsului:  

ULEI VOLATIL DE LAVANDA   

Persoana responsabila cu plasarea pe piata:  

Producator :SC NATURAL ESSENTIAL SRL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 17.04.2018 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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Nota generala pentru solicitant (persoana responsabila cu plasarea pe piata) 

1. Aceasta evaluare se aplica produselor cosmetice fabricate, vandute sau comercializate 
de catre compania/firma mentionata in prezentul raport - avand calitatea de persoana 
responsabila cu plasarea pe piata Uniunii Europene. Evaluarea nu poate fi vanduta sau 
transferata tertelor parti fara acordul SC DERMOTEST PAUNA SRL. 

2. Aceasta evaluare se aplica doar ingredientelor listate. In cazul inlocuirii unei materii 
prime cu o alta materie prima avand diferite : denumirea INCI, culoarea, parfumul sau 
uleiul esential sau avand caracteristici fizico-chimice diferite fata de specificatia tehnica 
din prezentul raport prezenta evaluare devine nula, fiind necesara o alta evaluare de 
siguranta. 

3. Aceasta evaluare nu a luat in considerare copii cu varsta mai mica de 3 ani, insa a luat 
in considerare copii cu varsta 3-5 ani. 

4. In prezenta evaluare, s-a optat pentru folosirea denumirii INCI, cu exceptia cazului in 
care acesta nu a fost stabilita pana la data eliberarii prezentului raport. 

5. Siguranta produsului cosmetic depinde si de calitatea sa microbiologica. Intra in 
responsabilitatea persoanei responsabile/producatorului existenta sistemelor care o sa 
controleze. Documentele indrumatoare ale COLIPA, insusite de Uniunea Europeana 
stabileste un numar maxim de organisme <1000ufc/g, si < 100 ufc/g pentru produsele 
aplicate in vecinatatea ochilor. Astfel, urmatoarele microorganisme trebuie sa fie 
absenta intr-un esantion de 0,1 grame (0,5 grame pentru produsele aplicate in 
vecinatatea ochilor): Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida 
albicans. Pentru produsele care contin apa, se recomanda neaparat, sa fie supuse unui 
test recunoascut de provocare a conservabilitatii.  

6. Se prezuma ca puritatea ingredientelor este de grad cosmetic, alimentar sau 
farmaceutic acolo unde produsele sunt disponibile comercial. 

7. Cu exceptia conservantilor, aceasta evaluare este valida pentru variatii ale 
concentratiilor de + / - 20% din procentajul declarat astfel incat sa se permita variatii de 
procesare, atata timp cat marja de siguranta al respectivului ingredient este egala cu 
120 sau mai mare. Astfel, pentru produsele care contin apa, aceasta evaluare este 
valida pentru dilutia cu apa a formulei din prezentul raport, atata timp cat sistemul de 
conservare este mentinut la aceeasi concentratie. Prezenta evaluare este valida si in 
cazul in care se reduce continutul ingredientilor sau daca acestia sunt scosi din 
formula, atata timp cat diferenta de procentaje consta in apa si uleiuri vegetale 
comestibile. 

8. In furnizarea acestui raport de evaluare, SC DERMOTEST PAUNA SRL nu raspunde 
asupra faptului ca substantele sau ingredientele individuale sunt inregistrate sau ca 
sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Aceasta 
nu reprezinta de obicei o problema in cazul in care sursa ingredientului este din 
Uniunea Europeana, insa importatorii din Uniunea Europeana sunt avertizati ca regulile 
de notificare REACH se aplica deindata ce cantitatea importata anual a unei anumite 
substante insumata pentru toate produsele in care se gaseste, depaseste 1 tona/an. 
Importatorii in Uniunea Europeana a produselor care contin ingrediente botanice 
provenite din specii periculoase trebuie sa se autoavertizeze asupra oricaror restrictii 
stabilite de Conventia asupra Comertului International cu Specii Periculoase de Fauna 
si Flora Salbatica (CITES). Aceasta nu intra in obligatia SC DERMOTEST PAUNA 
SRL. 
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Evaluarea cuprinde urmatoarele piese constitutive ale dosarului de produs, 
corespunzatoare numarotarii din Anexa I de la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009  

PARTEA A – Informatii despre siguranta produsului cosmetic 

1. Denumirea si descrierea produsului    

2. Compozitia calitativa si cantitativa a produsului cosmetic   

6. Utilizare normal si rational previzibila    

7. Expunere la produsul cosmetic     

8. Expunere la substante     

8.1 Ingrediente in amestecurile prezente in produsul finit    

8.2 Ingrediente in produsul finit   

8.3. Produsul finit    

9. Profilul toxicological al substantelor   

9.1 Ingrediente in amestecurile prezente in produsul finit 

9.2 Ingrediente in produsul finit 

9.3 Produsul finit 

10. Informatii cu privire la produsul cosmetic    

PARTEA B – Evaluarea sigurantei produsul cosmetic (efectuata doar din punctul de 
vedere al caracteristicilor mentionate la PARTEA A 

1. Concluzia evaluarii  

2. Avertismente şi instrucţiuni de utilizare care figurează pe etichetă   

3. Raţionament   

4. Calificarea evaluatorului şi aprobarea părţii B    

Numele şi adresa persoanei responsabile de evaluarea siguranţei.   

Dovada calificării persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Data şi semnătura persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Documentele puse la dispozitie evaluatorului de catre persoana responsabila, pe 
baza carora a fost elaborate prezentul Raport de Siguranta al produsului: 

Denumirea, adresa operatorului economic si numele persoanei de contact  

Denumirea produsului  

Numele si adresa producatorului (in cazul in care este diferit de cel al solicitantului 

Memoriu de prezentare  

Generalitati  

Proces tehnologic de fabricare/ambalare  

Formula calitativa (denumire INCI), elaborate de solicitant  

Formula cantitativa (masa), elaborata de solicitant  

Fise cu date de siguranta ale materiilor prime, eliberate de furnizori  

Specificatii tehnice pentru materii prime, eliberate de furnizori  

Specificatii tehnice pentru produsul finit si/sau buletin de analiza, eliberate de solicitant sau 
de laboratoarele care au efectuat analiza 

Specificatii tehnice pentru materialul de ambalare (care vine in contact cu produsul), 
eliberate de furnizor  

Esantion prelevat pe raspunderea solicitantului  

Proiect de eticheta a produsului, elaborat de solicitant  
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PARTEA A –  INFORMATII PRIVIND SIGURANTA PRODUSULUI 
COSMETIC 

1. DENUMIREA SI DESCRIEREA PRODUSULUI 

ULEI VOLATIL DE LAVANDA  

Proprietățile uleiului de lavandă 

 regenerator celular și reparator cutanat 

 cicatrizant, ajută la refacerea pielii acneice 

 calmant cutanat, liniștește pielea rănită, înroșită, arsă de soare  

 

Recomandări, aplicații 

 regerenarea pielii  

 atenuarea cicatricilor în urma lezării pielii 

 calmarea pielii după epilare și bărbierit 

 regenerarea pielii după arsuri ușoare, arsuri solare, înțepături de insecte 

 parfumarea cosmeticelor, crearea de parfumuri și produse de toaletare, în săpunuri, 

pentru parfumarea ambientului 

 

 

 

Producator: 

SC NATURAL ESSENTIAL SRL 

Calitate: persoana responsabila cu plasarea pe piata Uniunii Europene 

Adresa din Romania:  

Tecuci., Strada Mitropolit Andrei saguna nr. 4 bloc L9 sc. 2 et. 1 ap. 10 – judet Galati 

J17/313/2018 



5 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

1. COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA A PRODUSULUI COSMETIC 

 

Denumire INCI Denumire chimica/ 

IUPAC 

Nr CAS Nr. CE % Restric
tie  

Functie (*) 

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA OIL 

Lavandula Angustifolia Oil este uleiul volatil 

obținut din florile din Lavandă, Lavandula 
angustifolia, Labiatae. ISO 8902: 2009 

8000-28-0 / 
90063-37-9 

- /  

289-995-2 

100 Nu se 
utilizea
za ca 
produs 
finit la 
acesta 
concent
ratie 

Tonic/ mascare 

(*)dupa Decizia Comisiei 2006/257/CE pentru amendarea Deciziei 96/335/EC de stabilire a unui inventar si a unei denumiri commune 
a ingredientelor folosite in produsele cosmetice 

 

 
 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 17.04.2018 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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5. UTILIZARE NORMALA SI RATIONAL PREVIZIBILA 

Mod de utilizare 

 este un produs ce nu se folosește ca atare pe piele, doar ca ingredient în preparate 

cosmetice, parfumuri și compoziții pentru aromaterapie 

 ca ingredient în preparate cosmetice, uleiul esențial de lavandă se poate folosi în 

general în procent de 0,5-2% 

 poate fi inclus ca ingredient într-o serie de compoziții: creme anhidre, creme 

emulsificate, loțiuni și lapte de corp, unt de corp, balsamuri, măști, frecții și creme 

capilare, șampoane, săpunuri 

 poate fi combinat simplu cu un ulei vegetal, folosindu-se sub formă de masaj 

. 

 

MOD DE UTILIZARE:  

Utilizarile sale: ca spray racoritor de corp si fata, spray de fata antiacneic, spray racoros 

dupa arsurile solare sau spray de picioare.  

 

TERMEN DE VALABILITATE:  

...luni pentru recipientele sigilate   

PRECAUTIUNI: Înainte de prima utilizare, se recomandă un test de toleranţă. Acesta 

constă în picurarea unei singure picături de ulei esenţial pe interiorul antebraţului şi apoi 

să se acopere cu un plasture pentru 24 ore. Dacă în acest timp apare roşeaţă, mâncărime 

în zona aplicării sau dificultăţi de respiraţie, înseamnă că exista la vreun component din 

uleiul respectiv.  

 

AMBALAJUL:   100 ml, 5 ml si 10 ml (destinat vanzarii) 
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Utilizarea uzuala a uleiurilor esentiale 

Valorile indicative  

 Valoare 
indicativa 

Q Referinta, comentarii 

General 

Frecventa 730 x/an 3 1-2 1); 2 1) x per zi; a se vedea scenariul 

Greutate corporala la femei 61 kg 4 4) 

Dermal 

Expunere, aplicare instant  

Aria expusa 565 cm2 4 ½ aria capului la femei 4) 

Cantitatea de produs 2,5 g 3 A se vedea utilizarea 

Absorbtie, difuzie 

Timp de expunere 5 min 2 
 

Estimare  

1) EU, 1996. Technical guidance documents in support of the commission directive 
93/67/EEC on 
risk assesments for new notified substances and the commission regulation (EC) 
1488/94 on risk assesment for existing substances 
2) Rundervoort G.J., 1992. Zonnefilters in cosmetica, Chemische feitelijkheden 088, KNCV 
3) Prud’homme de Lodder, L.C.H., H.J. Bremmer, 2001. Praktijkonderzoek cosmetica interne 
RIVM notitie 
4) Bremmer, H.J., M.P. van Veen, 2000. Factsheets algemeen, randvoorwaarden en 
betrouwbaarheid, ventilatie, kamergrootte, lichaamsoppervlak, RIVM rapport 612810009 

Semnificatia scalei stabilita pentru valoarea factorului de calitate Q 

4 - date relevante de buna calitate, valoare sigura a parametrului 

3 - numar si calitatea datelor satisfactoare, valoarea parametrului putand fi folosita ca 
valoare indicativa 

2 – valoarea parametrului se bazeaza pe o singura sursa a datelor, la care se adauga 
rationamentul personal  

1 – apreciere calificata, fara date disponibile relevante, valoarea parametrului bazandu-se 
numai pe rationamentul personal  

 

6. EXPUNERE LA PRODUSUL COSMETIC 

Valorile indicative (implicite) in fisele informative au fost colectate pentru consumatori 
(utilizatori private sau neprofesionali) cu scopul de a descrie expunerea acestora, fara 
referire la persoanele care lucreaza profesional cu cosmeticele precum coafezele sau 
esteticienii. Au fost folosite modele descriptive de expunere folosite in programul 
computerizat numit ConsExpo 4.0 dezvoltat de Institutul National Olandez pentru Sănătate 
Publică si Mediu (RIVM) in care s-au inserat parametrii necesari pentru calculul expunerii 
la substantele in cauza declarate de producator ca ingrediente in produsul cosmetic. Acest 
software este folosit de Comitetele Stinntifice ale Comisiei Europene ca model de 
expunere la substantele chimice existente pe piata comunitara pentru evaluarea riscului 
sau a sigurantei acestora, fiind mentionat in Ghidurile Tehnice indrumatoare, fiind 
disponibil in mod gratuit la 
http://www.rivm.nl/en/Library/Scientific/Models/Download_page_for_ConsExpo_software 

http://www.rivm.nl/en/Library/Scientific/Models/Download_page_for_ConsExpo_software
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Femei/barbati/copii – valorile indicative precum greutatea si suprafata corporala difera cu 
sexul si varsta. In principiu, valorile indicative pentru ‘adulti’, reprezinta o valoare medie a 
indicilor pentru femei si barbati, cu exceptia situatiei in care instructiunile de folosire se 
refera strict la o utilizare a unuia dintre sexe, caz in care calculele de bazeaza pe valorile 
indicative ale acestuia.  

Estimarea ‘cazului cel mai defavorabil previzibil’ 

Baza de calcul si/sau estimarea valorilor indicative ale parametrilor ia in considerare un 
scenariu realist al cazului cel mai defavorabil in care consumatorii folosesc frecvent un 
anumit produs in circumstante mai putin favorabile, precum: utilizare frecventa, aplicarea 
unei cantitati relativ mari  intr-o camera putin spatioasa, avand o rata de ventilatie joasa si 
o durata mare de sedere. Valorile parametrilor sunt astfel selectate astfel incat sa rezulte o 
expunere si absorbtie relativ mari, de ordinul a 99-a percentilă a valorilor de distributie. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, a 75-a sau a 25-a percentila este calculata (sau 
estimata) pentru fiecare parametru. A 75-a percentila este folosita pentru parametrii care 
furnizeaza o expunere mai mare pentru valori mai ridicate si a 25-a percentile este folosita 
pentru cazul invers. Pentru un numar semnificativ de parametri, exisa mult prea putine 
date suficienta calculului a 75-a sau a 25-a percentile. In astfel de situatii se face a 
estimare ce corespunde la a 75-a sau a 25-a percentila. Multiplicarea a doua valori a 
parametrilor a celei de-a 75-a percentile rezulta a 93,75-a percentile, in timp ce  
multiplicarea a trei valori a parametrilor a celei de-a 75-a percentile rezulta a 98,5-a 
percentila. Intrucat pentru toate valorile parametrilor a 75-a /25-a percentila este calculate 
sa estimata, valoarea rezultata prin calcul este cea a unei expuneri si/sau absorbtii mai 
mari.  Dat fiind numarul de parametric si relatia dintre acestia, se previzioneaza ca in 
general, valorile calculate pentru expunere si absorbtie sa rezulta intr-a 99-a percentila. 
Rezultatul este o estimare a ‘cazului cel mai defavorabil’ pentru consumatorii care folosesc 
cantitati relativ mari de cosmetic in circumstante mai putin favorabil. 

7. EXPUNERE LA SUBSTANTE  

General 

Din categoria produselor pentru ingrijirea pielii fac parte ape, lotiuni de corp, produse de 
impachetarea fetei si namolurile de baie. Din acesta categorie nu fac parte produsele de 
infrumusetare a pielii precum machiajul facial, rujurile si fardurile pentru ochi. 

Scenariu 

Intrucat produsele de ingrijirea a pielii si produsele de infrumusetare a pielii sunt folosite in 
special de catre femei, valorile indicative sunt cele stabilite pentru femei. In valoarea 
parametrilor, acest aspect este reflectat in greutatea corporala si suprafata diverselor parti 
ale corpului. 
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Tabel. Valorile NO(A)EL(*) sau LO(A)EL identificate in studii reprezentative din 
sursele de specialitate disponibile 
 

Denumire INCI Valoare NO(A)EL(*) 
sau LO(A)EL(**) 

Sursa bibliografica 

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA 
FLOWER WATER 

89/kg corp/zi 
echivalent cu 

valorile NOAEL 
pentru Linalool si 
Linalyl acetate – 

principalii 
componenti ai 
uleiului (30% si 
respectiv 33%) 

Sursa: 
www.efchemicalconsulting.co.uk/lavender-... -  

 

NO(A)EL – abrevierea de la No Observed Adverse Effect Level – cea mai mare doza dintr-
un studiu sau experiment de toxicitate care nu induce niciun effect advers asupra sanatatii. 
Un nivel de expunere ce nu  cauzeaza vatamari observabile  

LO(A)EL abrevierea de la Lowest Observed Adverse Effect Level – cea mai joasa 
concentratie sau cantitate de substanta, identificata si observabila in cadrul unui studiu 
sau experiment de toxicitate, ce induce o alterare adversa asupra morfologiei, capacitatii 
functionale, cresterii, dezvoltarii, duratei de viata a unui organism tinta distincta fata de 
organismele normale (control) din aceeasi specie si rasa in conditii definite de expunere 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 17.04.2018 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii
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Tabel. Calcul expunerii si a marjei de siguranta la produsul ULEI VOLATIL DE LAVANDA conform cu concentratiile declarate de producator  

DDeennuummiirreeaa  iinnggrreeddiieennttuulluuii  ((IINNCCII)) CCoonncceennttrraattiiaa    
((%%)) 

CCaannttiittaatteeaa  rreellaattiivvaa  
aapplliiccaattaa  ((mmgg//kkgg//zzii)) 

DDoozzaa  ddee  eexxppuunneerree  
ssiisstteemmiiccaa  ((SSEEDD))    

((mgg//kkgg//zzii)) 

NNOOAAEELL  
((mmgg//kkgg//zzii)) 

MMaarrjjaa  ddee  SSiigguurraannttaa  
((MMooSS)) 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER 
WATER  

00,,55  1122  00,,3300887755  33442288  228888>>110000  

 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 17.04.2018 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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9. PROFILUL TOXICOLOGIC AL SUBSTANTELOR 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL 

Levăntica sau lavanda (Lavandula) este un gen de plante din familia Lamiaceae, 

native din regiunea mediteraneană până în Africa tropicală si până în regiunile 

sud-estice ale Indiei. Genul include circa 25-30 specii de plante anuale, plante 

ierboase, arbusti. Zonele native se întind de la Insulele Canare, nordul si estul 

Africii, sudul Europei si Mediterana, Arabia si India. Deoarece formele cultivate 

sunt plantate în grădini din toată lumea, sunt uneori găsite si în sălbăticie, 

departe de mediul natural. Denumirea de lavandă este folosită uneori pentru a 

desemna parfumul extras din levăntică. 

 

Clasificare ştiinţifică 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliopsida 

Subclasă: Asteridae 

Ordin: Lamiales 

Familie: Lamiaceae 

Gen: Lavandula 
 

Denumire binomiala: Lavandula augustifolia 
 

CONSTITUENTI 

Uleiul de lavandă este un ulei esenţial1 obţinut prin distilarea din vârfurile de flori 

ale anumitor specii de lavandă. Se remarcă două forme, ulei de floare de 

lavanda (un ulei incolor, insolubil în apă, având o densitate de 0,885 g / ml), care 

nu face obiectul acestei revizuiri; şi, ca obiect al revizuirii actuale, ulei din 

inflorescenţă de lavandă (un distilat din planta Lavandula latifolia, având 
                                            
1
 Un ulei esenţial este un lichid concentrat, hidrofob care conţine compuşi aromatici volatili din 

plante. Ele sunt, de asemenea, cunoscute ca uleiuri volatile sau eterice, sau pur şi simplu ca 
"uleiul" materialului vegetal din care au fost extrase, cum ar fi uleiul de cuişoare. Un ulei este 
"esenţial" în sensul că poartă un miros sau o esenţă distinctă a plantei. Uleiurile esenţiale nu 
trebuie să aibă în comun alte proprietăţi chimice specifice, dincolo de transmiterea parfumurilor 
caracteristice. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gen_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plant%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiune
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Africa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tropic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sud-Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/India
http://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust
http://ro.wikipedia.org/wiki/Insulele_Canare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nord
http://ro.wikipedia.org/wiki/Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arabia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83din%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parfum
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clasificare_%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regn_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Encreng%C4%83tur%C4%83_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clas%C4%83_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://ro.wikipedia.org/wiki/Asteridae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordin_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://ro.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gen_(biologie)
http://hallo.ro/dictionar-englez-roman/inflorescen%C5%A3%C4%83
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densitatea 0,905 g / ml). Ca toate uleiurile esenţiale, Lavandula latifolia (Figura 1) 

nu este un compus pur; mai degrabă, este un amestec complex de fotochemici 

naturali, incluzând linalool (~ 50%), eucaliptol (~ 26%), camfor (~ 13%), 

monoterpenoli (<4%), sesquiterpene (<3%) şi monoterpene (~ 2%). Utilizările 

primare includ parfumul şi aromoterapia. 

 

Lavandula latifolia este un arbust 

aromatic cultivat la nivel mondial pentru 

producţia de uleiuri esenţiale. Aşa cum s-

a discutat, principalii constituenţi ai 

acestor uleiuri sunt monoterpenii care 

sunt obţinuţi din precursori de izopentenil 

difosfat şi dimetilalil difosfat prin calea 

metil-erythritol fosfat (MEP) plastidial şi / 

sau calea mevalonatului citosolic.  

Plantele transgenice au fost dezvoltate şi au acumulat în mod semnificativ mai 

multe uleiuri esenţiale comparativ cu cele de control (de la 101,5% la 359,0% şi 

de la 12,2% la 74,1% creştere a randamentului în comparaţie cu controlul 

frunzelor şi respectiv al florilor). 

Compozitia uleiului esential de lavanda 

Reacţii chimice convenţionale 

Distilarea produce reacţii de izomerizare, saponificare, polimerizare şi oxidare-

reducere. Primele corpuri formate sunt alcoolii. Prin deshidratare, alcoolii dau 

naştere la esteri şi terpeni, dar în prezenţa acizilor, alcoolii pot fi izomerizaţi: 

linaloolul este transformat în geraniol, nerol şi terpineol. În acelaşi mod, linalool 

poate fi transformat în cineol, aparţinând categoriei de oxizi de terpenă. 

Prin oxidare, alcoolii şi esterii lor pot fi transformaţi în aldehide şi cetone. 

Cetonele terpenice sunt exprimate în camfor. Etilamilcetona este responsabilă 

pentru mirosul de lavanda. 
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Esterii sunt hidrolizați în alcool și acid carboxilic. Hidroliza este catalizată de 

carboxioleterazele și β-estestezele, prezente în majoritatea țesuturilor și în 

special în hepatocite 

 

Figura 1: Hidroliza acetatului de linalil. 

Compoziția chimică a diferitelor uleiuri esențiale 

Lavandă produce mai mult de 75 mono și sesquiterpenes. Sesquiterpenele sunt 

în cantități mici, iar monoterpenii sunt în majoritate. Acestea din urmă au o 

greutate moleculară mică și pot fi modificate ulterior de hidrolazele citocromului 

P450, reductazele, dehidrogenazele și transferazele pentru a produce terpeni 

care au adesea proprietăți fizice și chimice unice, precum și activități biologice. 

Principalii constituenți ai Lavender officinale sunt linalool și acetat de linalil. 

Mirosul și gustul său sunt specifice, luminoase și de mare finețe datorită 

conținutului ridicat de linalool comparativ cu camforul. 

În ceea ce privește aspenul de lavandă, conține în principal 1-8 cineol, linalool și 

camfor, expunând un miros care combină prospețimea și camforul. 

Valoarea β-caryophyllene  este singura caracteristică a Lavandinelor. Abrial 

conține mai mult de 1-8 cineol și camfor decât lavanda fină care are mai mult 

acetat de linalil, terpin-4-ol și cis-ocimene decât Abrial. Mirosul proaspăt al lui 

Lavandin se datorează prezenței camforului care acționează și ca conservant 

(Tabelul 1). 

Pe de altă parte, alți compuși care nu se distilează se găsesc în plante întregi: 

cumarine (hidroxicaramină: herniarină), flavonoide în concentrație mare, fenoli și 

tanini prezenți în concentrații scăzute 
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Cromatograma este o metodă de separare și cuantificare a compușilor prezenți 

într-o fază lichidă sau gazoasă omogenă. Este o serie de vârfuri pentru a 

caracteriza un ulei esențial. Într-o analiză cromatografică, constituenții principali 

trebuie să fie într-un interval precis pentru a îndeplini standardul, de exemplu cel 

al Lavender fine de France. Standardele care sunt proprietăți ale fiecărei unități, 

ele sunt doar titluri indicative și nu titluri universale. Analiza este făcută conformă, 

limită conformă sau neconformă. A fost raportată prima secvență de Lavandula 

angustifolia: conține 9.453 unigeni 

La om, majoritatea componentelor uleiului esential de lavandă sunt metabolizate 

de dioxidul de carbon de către organism sau excretate în conjugate prin rinichi, 

cu o mică fracțiune de terpenoide inhalate expirat din plămâni. 

Terpenes Terpenes, componente ale uleiurilor esențiale, provin din unități de 

izopren cu formula moleculară C5H8. Monoterpenii conțin două molecule de 

izopren (C10) și pot fi liniare sau ciclice. Sesquiterpenele conțin trei unități de 

izopren (C15) și pot fi aciclice sau ciclice. Diterpenii au patru unități de izoprene 

(C20) și șase unități triterpene (C30) (Figura 2) 
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Tabelul 1: Componentele uleiului esenţial de Lavender officinale, aspic şi Lavandine 

Componente de uleiuri 
esenţiale 

Populaţia de 
lavandă Standardul 

AOC¹ (%) 

Lavandin 
Super (%) 

 

1-8 cinéole 0,2 - 0,8 0 

Cis β ocimène 5 - 9 0 

Trans β ocimène 2,5 - 4,9 0 

Octanone 3 0,7 - 2 0,4 - 1,2 

Camphre <0,5 3,5 - 6,5 

Linalol <36 25 - 37 

Acétate de linalyle 30 - 46 35 - 47 

Terpinène-1-ol-4 3 - 5 0 - 1 

Acétate de lavandulyle >2,5 0,6 - 2,3 

1-8 cinéole + β phellandrène  3 - 7 

Butyrate d’hexyle  0,4 - 1,2 

Bornéol  1,4 - 3 

Lavandulol  0 à 0,7 
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Formarea izoprenoidelor provine din două căi independente: calea de sinteză a acidului 

mevalonic (MVA), producând hidrocarburi terpenice (monoterpene, sesquiterpene). Acest 

lucru este utilizat în compartimentele citosolice. Punctul de plecare este acetilcoenzima A: 

trei molecule formează acid mevalonic (Figura 42). Primul și cel de-al doilea pas al căii 

MVA sunt catalizate de HMGS (3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintază) și HMGR 

(reductază); 

 

Figura 2: Sinteza compuşilor terpenici 

- calea de sinteză a compușilor producătoare de metil-etritol fosfat (MEP) care au grupări 

hidroxil, cetonă sau aldehidă și sunt considerate substanțe aromatice. Majoritatea 

constituenților uleiului esențial de lavandă sunt constituite pe această cale. Această 

sinteză are loc în cloroplaste (particule citoplasmatice ale celulelor de plante care conțin 

clorofilă și amidon). MEP este derivat din DXP (1-deoxi-D-xiluloză-5-fosfat), controlat de 

DXS (5-fosfat sintetază de 1-deoxi-D-xiluloză). Supraexpresia DXS determină o creștere a 

producției totale de terpenoid (Figura 3). 
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Figura 43: Căile MVA şi DXP ale sintezei izoprenoidelor în plante. 

Cu toate acestea, sesquiterpenele reprezintă o mică proporție din cauza unui factor 

limitator: FPP. Pentru a crește sinteza sa, este necesar să se mărească calea MVA. Sa 

demonstrat recent că HMGR crește producția de mono și sesquiterpen în levandul pe 

această cale (Figura 43) [37]. Din aceste două căi au loc mai multe etape: 

- etapa 1: reacții care dau naștere la izopentenilpirofosfat (IPP, C5): precursor universal al 

terpenelor. Se izomerizează în dimetilpiropofosfat (DMAPP, C5) ; 

- etapa 2: condensarea între o unitate IPP și o unitate DMAPP care formează 

geranilpirofosfat (GPP), un precursor al monoterpenelor. O unitate IPP poate condensa pe 

GPP pentru a forma farnesil pirofosfat (FPP), precursor al sesquiterpenelor și triterpenelor; 

- etapa 3: Precursorii liniari sunt transformați în terpeni individuali prin acțiunea catalitică a 

sintazei specifice terpenei (TPS) pentru a produce aproximativ 1000 de monoterpene și 

5000 de sesquiterpene. Cele mai abundente sintaze de sesquiterpene sunt cadinen 

sintaza (CadS), dar sintaza farnesen (FarS) este de asemenea foarte exprimata; 

- etapa 4: transformarea mediatorilor enzimatici de la terpenele individuale la alți 

metaboliți. De exemplu, linaloolul generat în timpul etapei 3 este acetilat pentru a produce 

acetat de linalil în timpul etapei 4 (Figura 4) 
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Figura 4: Reacţiile enzimatice implicate în sinteza principalelor monoterpenoide de 

lavandă 

Sintaze specifice terpenelor (TPS) 

Diversitatea scheletului de carbon al mono și sesquiterpenelor este legată de activitatea 

catalitică a anumitor enzime: sintetaze de terpenă. Acestea sunt reglementate de 

dezvoltarea plantelor ca răspuns la factorii de mediu (Figura 5) 

 

Figura 45: Etapa de dezvoltare a caliciului. 
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Cele douăzeci de compuși volatili organici abundenți sunt sintetizați de trei gene GST care 

corespund la trei faze de dezvoltare a înfloririi: 

- LIMS (sintetază de limonene), responsabilă direct de sinteza terpenelor non-oxigenate 

(limonen, gpinen, β- myrcene, camphene, terpinolene, gphellandrene, camfor, borneol, 1-8 

cineol și ocimene) și monoterpene oxigenate -ol) (grupa 1). Aceste terpene scad în timpul 

inflorescenței; 

- LINS (linalol sintaza) generează exclusiv linalool (grupa 3) dintr-un singur substrat, GPP. 

Linalool este stocat dincolo de timpul maxim de sinteză. Este mai târziu parțial acetilat la 

acetat de linalil, aparținând grupei 2, precum și acetat de lavandulil și β-caryophyllene. Ele 

sunt la cel mai înalt nivel în timpul inflorescenței. Grupa 3 este prezentă în timpul maturării 

semințelor și LINS este puternic exprimată în glandele trichome; 

- BERS (bergamoten sintaza) sintetizeaza in principal trans-g-bergamotena din FPP. 

LIMS și LINS sunt sintaze monoterpene care depind de temperatură și pH: activitate 

optimă la 30 ° C și pH 7. BERS este o sintază de sesquiterpen. Grupurile 1 și 3 de terpenă 

pot acționa ca repelente1 pentru a proteja florile și semințele imature de daune produse de 

insecte. Compușii din grupul 2 pot acționa ca agenți de atragere a polenizatorilor. 

Linalool și acetat de linalil 

Acetat de linalil este transformat în linalool prin acțiunea acidului acetic: esterificare lentă, 

atermică, limitată de hidroliza esterului. Linalool este în formă liberă în mică parte și în 

mare parte în combinație cu acizi. Este constituentul principal al uleiurilor esențiale și unul 

dintre criteriile de determinare a originii uleiului esențial (natural sau sintetic) (Figura 6) 

 

Figura 6: Formula semi-dezvoltată de linalool 

Linalool este prezent în mod natural în două forme izomerice: 

- levogir 3R - (-) - linalool numit licareol care are un miros de lavanda sau crin de vale. 

Este un lichid incolor și practic insolubil în apă, miscibil cu alcoolul și eterul. Aceasta este 

cea mai comună formă (94,1%); 

- dextrogir 3S - (+) - linalool numit coriandrol care are un miros de erbacee și rancidă. Este 

un lichid incolor, solubil în alcool, care reprezintă 5,9% 
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Linalool este absorbit rapid la om și urme pot fi detectate în sânge la 5 minute după 

terminarea masajului, plasma maximă fiind atinsă după 19 minute. Concentrația 

plasmatică medie este de 100 μg / ml pentru linalool și 121 μg / mL pentru acetat de linalil. 

După o oră de inhalare de linalool și acetat de linalil, sângele conține 8 și respectiv 4 μg / 

ml. Au dispărut din sânge în 90 de minute cu fiecare, timp de înjumătățire de 14 minute. 

Linalool este apoi metabolizat de către citocromii monooxigenazei dependenți de P450 cu 

conjugarea cu un acid glucuronic. Se excretă prin urină (57%), aer expirat (23%) și într-o 

măsură mai mică în fecale (15%). Au fost identificați doi metaboliți urinari: 8-hidroxilinalol 

și 8-carboxilinalol (Figura 7) 

 

Figura 7: Metaboliți ai linaloolului: (A) acid glucuronic, majoritatea, (B) 8-carboxilinalol, (C) 

8-hidroxilinalol, (D). 

LAVANDULAE AETHEROLEUM (LA) 

Uleiul de levantica este un ulei volatil obtinut lavandula angustifolia, folosit ca ulei esential 

datorita prorpietatilor sale antiseptice si de vindecare. Este folosit in doza de 20-80 mg in 

produsele medicinale umane pentru a induce somnul si pentru tratamentul perturbarilor 

functionale alte tractului gastrointestinal superior. A fost folosit in vindecarea necrozelor si 

in balneoterapie pentru tratamentul circulatiei, cu toate ca aceste indicatii nu sunt sustinute 

prin studii adecvate. Atunci cand este administrat oral, s-a raporat ca uleiul are efecte 

coleretice si colagogice, usor sedative si antiflatulente. Este folosit ca agent de parfumare, 

in unguente si preparate farmaceutice pentru a acoperi mirosurile dezagreabile. 
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CONSTITUENTI 

Ulei de lavandă a fost raportat ca avand mai mult de 100 de componente.  

Uleiul esenţial (1 - 3%) din Lavandula angustifolia este bogat în linalool (30 - 55%) şi 

acetat de linalil (20 până la 35%). Alte componente de aromă sunt β-ocimene, cineol, 

camfor şi epoxid caryophyllene. Acetatul de linalil este compusul principal găsit în flori 

(240-7200 ppm). Planta conţine acid rozmarinic (12000 ppm), şi cumarină (1000-1500 

ppm).  

Aceliaşi compuşi se găsesc în celelalte specii Lavandula: în Lavandula latifolia acetat de 

linalil (1-198 ppm), linalool (1490-5104 ppm), acid rozmarinic (7000 ppm), cumarină (22 

ppm). 

Principalele componente ale uleiului esential sunt alcooli monoterpenici (60-65%) precum 

linalool (20-50% din fractie), linalyl acetate (25-46% din fractie). Altele includ cis-ocimen 

(3-7%), terpinene-4-ol (3-5%), limonene, cineole, camphor, lavandulyl acetate, lavandulol 

si α-terpineol, β-caryophyllene, geraniol, α-pinen. Componentele alifatice non-terpenoide 

sunt: 3-octanon, 1-octen-3-ol, 1-octen-3-ylacetate, 3-octanol. (ESCOP 2009; Hänsel et al. 

1993; Bruneton 1999). 

Proprietatile antimicrobiene ale Uleiului de levantica sunt legate in special de continutul de 

linalool precum si de prezenta derivatilor terpenici. Este activ impotriva bacteriilor si 

fungilor, inclusiv dermatitele. Administrarea parentala a Uleiului de levantica are proprietati 

anticonvulsive. Dupa administrarea intraperitoneala la sobolani, inhiba convulsiile 

provocate de socul electric la doze medii de 140 mg/kg corp, in timp ce la soarece acest 

efect a avut loc la 250 mg/kg corp. Cu toate acestea, convulsiile induse de stricnina si 

nicotina sau hiperactivitatea indusa de arecolina nu poate fi inhibata. Dupa administrarea 

orala a unei doze de 0,4 ml/kg corp la soarece, Uleiul de levantica a avut o actiune 

neurodepresiva dupa cum se indica prin reducerea timpului de inductie a somnului cu 

fenobarbital (doza intraperitoneala de 40 mg/kg corp) si prelungirea  timpului de somn 

indus de fenobarbital la soarece. La sobolani, administrarea Uleiului de levantica a 

prelungit semnificativ durata de narcoza indusa de hexobarbital, alcool si chloral hydrate. 

La soareci si la sobolani, atat inhalarea cat si administrarea parentala a Uleiului de 

levantica a indus depresia SNC, ca rezultat al scaderii activitatii motoare - un efect indus si 

de linalool si linalyl acetate. 

Principalele componente ale uleiului esenţial sunt alcooli monoterpene (60-65%), cum ar fi 

linalool (20-50% a fracţiei), acetat de linalil (25-46% a fracţiei). Altele includ cis-ocimen (3-
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7%), terpinen-4-ol (3-5%), limonen, cineol, camfor, acetat lavandulyl, lavandulol şi α-

terpineol, β-caryophyllene, geraniol, α-pinen. Componentele alifatice non-terpenoide: 3-

octanon, 1-octen-3-ol, 1-octen-3-ilacetat, 3-octanol. (ESCOP 2009; Hänsel şi colaboratorii 

1993;. Bruneton 1999). 

ANALIZA CHIMICA: METODE pentru determinarea COMPUSULUI  

Distincţia majoră între cele trei uleiuri este în conţinutul lor relativ de linalil-acetat, linalool, 

1,8-cineol şi camfor. Concentraţia de linalool este de obicei mai mare în uleiul de lavanda  

decât în ulei de lavanda englezesc. Cantităţile de linalool, linalil-acetat, cineol şi camfor în 

uleiul de Lavandin sunt între cele ale celorlalte două uleiuri. Standardele cantitative de 

Lavandula angustifolia (DAC 1986) au fost raportate: ulei volatil contine nu mai puţin de 

1,3%; corpuri străine, nu mai mult de 10%; frunze nu mai mult de 5%; alte corpuri străine, 

nu mai mult de 12%. cenusa nu mai mult de 7,0%.  

Separarea şi determinarea componentelor din uleiul Lavandula poate fi realizată prin 

cromatografie de gaze cu spectrometria de masă sau spectrometrie în infraroşu. Conform 

Ph.Eur. 5 (2005) identitatea este testata prin TLC şi puritatea prin GLC 

STANDARDIZARE, STABILITATE  

Specificatiile de standarde internaţionale au fost publicate pentru uleiul de Lavandula 

angustifolia (ISO 3515: 2002). Lavandulae aetheroleum este de asemenea inclusă în 

Farmacopea Europeana. 5 (2005), cu un conţinut standard de 20-45% linalool, 25-46% 

acetat de linalil, terpinen-4-ol până la 6,0% şi cineol sub 2,5%. Uleiul de lavandă, depozitat 

într-un loc răcoros şi întunecat, este stabil până la şase luni. 

TOXICOCINETICA 

Specie  Interventie  Rezultat  

soarece  Expunerea animalelor la 
atmosfera de ulei de lavanda 

O crestere depundenta de timp a nivelelor din 
plasma de linalool (aproximativ 0.9 ng/ml dupa 
30 minute, 2.7 ng/ml dupa 60 minute si 2.9 
ng/ml dupa 90 minute) (Buchbauer et al. 
1993).  

soarece  Expunere timp de 1 h la un 
mediu care contine vapori de 
ulei de lavandaner oil (37.3% 
linalool si 41.6% linalyl 
acetate), linalool sau linalyl 
acetate la 5 mg/litru.  

Nivelele din ser au fost 3 ng/ml pentru linalool 
si 11 ng/ml pentru linalyl acetate. Dupa 1 h de 
expunere la linalool, nivelul din ser a fost 8 
g/ml, si dupa 1 h de expunere la linalyl acetate 
nivelul a fost 1 ng/ml si nivelul de linalool din 
serum 4 ng/ml (Buchbauer et al. 1993; Jirovetz 
et al. 1990; Bickers et al. 2003).  
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Specie  Interventie  Rezultat  

sobolan  Administrarea oral de linalool 
radiomarcat in doza de 500 
mg/kg corp.  

Dupa administrare orala de linalool 
radiomarcat, 55% a fost excretat prin urina sub 
forma de acid glucuronic conjugate in timp ce 
23% a fost excretat in aerul expirat sid 15% 
prine fecale in decurs de 72 h; doar 3% a fost 
detectat in tesuturi (Bickers et al. 2003).  

TOXICOCINETICA 

Absorbtie, distributie, metabolism si excretie (ADME)  

Uleiul de lavanda este rapid absorbit de piele. Principalii constituenţi, linalol şi acetat de 

linalil, sunt detectabile în sânge la cinci minute după aplicarea topică, peak-ul, la 19 minute 

şi dispare în mare parte din sânge în următoarele 90 minute (Jager şi colab., 2002).  

TOXICITATE 

Toxicitate acuta 

Exista date limitate in privinta toxicitatii Uleiului de levantica; DL50 pentru uleiul de lavanda 

este raportat ca fiind 9 g/kg corp la soarece. La sobolani, DL50 oral si dermal este mai 

mare de 5 g/kg corp. Au fost raportate urmatoarele valori pentru sobolani: 6,2 si 5 ml/kg 

corp pentru masculi si respectiv, femele, in timp ce DL100 este raportat ca fiind mai mare 

de 7 ml/kg corp pentru masculi si mai mare de 6 ml/kg corp pentru femele. Valoarea LD50 

oral acut pentru uleiul de lavanda administrat sobolanilor a fost > 5 g/kg corp. (Buchbauer 

et al. 1991; Delaveau et al. 1989; von Skramlik 1959).  

Valoarea DL50 orală acută a uleiului de lavanda la şobolani s-a dovedit a fi> 5 g / kg de 

greutate corporală. Alti autori au raportat o valoare DL50 orală la şobolani masculi de 6,2 

ml / kg şi la femelele de şobolan, de 5,0 ml / kg; DL50 orală la şobolani masculi este de 5 

ml / kg şi la femelele de şobolan, de 3 ml / kg. Mai mult, a fost raportata o valoare LD100 

orală la şobolani masculi > 7 ml / kg şi la şobolani femele > 6 ml / kg. Într-un studiu 

anterior, valoarea DL50 orală acută a uleiului de lavandă a fost determinată ca fiind 9 g / 

kg (Buchbauer şi colab 1991;. Delaveau şi colab 1989;. Von Skramlik 1959).  

Investigatiile la sobolani au evidentiat ca toxicitatea acuta a uleiului esential de lavanda, 

administrat p.o. in ulei de masline, a fost relativ joasa, in timp ce atunci cand a fost 

adminbistrat soarecilor prin teste farmacologice a demonstrate ca prezinta efecte 

anxiolitice si somn prelungit induse cu pentobarbital Na i.p. (PB, Sanofi), acest ultim effct 

fiind redus dupa  administrare p.o.repeatata. Uneori animalele au prezentat dezechilibru, 

piloerectie si hipersalivare. Autorii au concluzionat ca daca toxicitatea cronica a uleiului de 
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levantica este de asemenea joasa, acesta ar putea fi folosit in locul multor anxiolitice mult 

mai active sau tranchilizante pentru stari minore (Delaveau et al. 1989).  

Iritare/sensibilizare 

Uleiul de lavanda nediluat a fost neiritant atunci cand a fost aplicat pe spatele epilat al 

soarecilor sau al porcilor, insa a fost slab iritant pentru pielea intacta sau escoriata a 

ipeurilor atunci cand a fost administrat in conditii ocluzive timp de 24 h (Opdyke 1976).  

Reacţii adverse cutanate: Uleiul de lavandin nediluat (tip nespecificat) a fost uşor iritant 

pentru iepuri, dar nu a fost iritant pentru şoareci sau porci; testat la 5% la 25 de voluntari, 

nu a fost nici iritant, nici sensibilizant. Este non-fototoxic (Opdyke 1976 p. 447). Într-un 

studiu efectuat la 200 de pacienţi cu dermatită consecutivă, unul (0,5%) a fost sensibil la 

ulei de lavandin 2% pe testarea plasturelui (Rudzki et al 1976). Într-un grup de 100 de 

pacienţi cu dermatită consecutivă, nu au existat reacţii iritante sau alergice la 1% ulei de 

lavăndin. Într-un al doilea grup similar a existat o reacţie iritantă şi nu s-au produs reacţii 

alergice la 5% ulei de lavandin (Frosch et al 1995a). Produsele de oxidare ale linalool pot 

fi sensibilizante ale pielii. 1,8-Cineolul are proprietăţi antioxidante. 

Mutagenitate  

Linalool si linalyl acetate nu au prezentat potential mutagen prin testul Ames de 

mutagenitate, cu sau fara activare metabolica (Eder et al. 1980; Eder et al. 1982a; Eder et 

al. 1982b; Ishidate et al. 1984).  

In testul pe limfom de soarece, nu au fost observate efecte pentru linalool in absenta 

activarii metabolice la concentratii de pana la 300 μg/ml; s-au observant slabe efecte 

pozitive in prezenta activarii metabolice la doze de 200 μg/ml si mai mari (Bickers et al. 

2003).  

Linalool nu a indus aberatii cromosomale atunci cand a fost incubat cu fibriblasti de 

hamster chinezesc la concentratii de pana la 0.25 mg/ml (Ishidate et al. 1984) si nici cu 

celule ovariene de hamster chinezesc la concentratii de pana la aproximativ 300 μg/ml 

(Bickers et al. 2003).  

Nu a fost evidenta inductia de sinteza AND neprogramata la hepatocitele de sobolan la 

concentratii de linalool de pana la 50 μg/ml sau de linalyl acetate pana la 300 μg/ml 

(Bickers et al. 2003). 
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Anti-mutagenitate 

Într-un studiu, după determinarea compoziţiei chimice a uleiului de lavandă, prin 

cromatografie în gaz şi spectrometrie de masă, au fost  investigate activităţile sale 

mutagene şi antimutagene prin analiza bacteriilor cu mutaţie inversă în tulpinile 

Salmonella typhimurium TA98 şi TA100 şi în Escherichia coli tulpina uvrA WP2 cu şi fără 

un sistem de activare metabolică extrinsecă. Niciunul uleiurile esenţiale nu a avut activitate 

mutagenică asupra celor două tulpini de Salmonella testate sau asupra E. coli, cu sau fără 

sistemul de activare metabolică. În schimb, uleiul de lavandă a exercitat o activitate 

antimutagenică puternică, reducând coloniile mutante în tulpina TA98 expusă mutagenului 

direct 2-nitrofluoren. Antimutagenicitatea a fost dependentă de concentraţie: concentraţia 

maximă (0,80 mg / placă) a redus numărul de colonii revertante independente de histidină 

cu 66,4%. Uleiul de lavandă (0,80 mg / placă) a prezentat, de asemenea, o 

antimutagenitate moderată împotriva tulpinii TA98 expusă mutagenului 1-nitropiran direct. 

Proprietatea sa antimutagenică face ca ulei de lavandă să fie un candidat promiţător 

pentru noi aplicaţii în domeniul asistenţei medicale umane. 

Efecte la om 

Nu exista pericole sau efecte locale asociate cu administrarea adecvata a Uleiului de 

levantica la om. Doze de peste 1 g sunt raportate ca fiind cauzatoare de somnolenta. 

Rareori, Uleiul de levantica a fost raportat ca fiind cauzator de alergii si poseda un 

potential foarte limitat de sensibilizare la om. Cu toate acestea, uleiul de lavanda a fost 

raprotat ca producand greata, voma, durere de cap atunci cand este inhalat sau este 

absorbit prin piele. 

Intr-un studiu, alergia de contact la diferite uleiuri esentiale folosite in aromoterapie a fost 

demonstrata prin testul plasture (patch-test) la un pacient in varsta de 53 ani care suferea 

de eczema recidivanta rezistenta la terapie aparuta in diferite zone neacoperite ale 

corpului. Sensibilizarea s-a datorat unor expuneri anterioare la levantica, iasomie. Laurul si 

eucaliptul au produs de asemenea raspunsuri pozitive la test, cu toate ca nu a existat o 

expunere anterioara. Astfel, s-a stabilit un diagnostic de dermatita alergica de contact la 

aer. Tratamentul glucocorticoid sistemic si topic (metilprednisolon in doza intiala de 60 

mg/zi) a determinat o rezolvare pe moment a ranilor de la nivelul pielii. Datorita 

persistentei uleiurilor volatile din locuinta pacientului ca urmare a folosirii timp de cativa ani 

a lampilor aromatizante, s-a considerat importanta parasirea definitiva a apartamentului de 

catre pacient. Datorita schimbarilor privind obiceiurile de auto-medicatie, cu cresterea 
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orientarii catre “modul natural de tratament” a determinat o crestere a numarului de 

pacienti care au dobandit sensibilizare in acest mod. 

(Sursa: Schaller M, Korting HC. Allergic airbone contact dermatitis from essential oils used 

in aromatherapy. Clin Exp, Dermatol. 1995, Mar; 20(2); 143-5) 

La intalnirea FAO/OMS Expert Committee on Food Additives (JECFA) s-a considerat ca 

linaloolul si linalyl acetatul, consituenti al Uleiului de levantica fac parte din grupul 

substantelor care au o valoare ADI estimata de 500 μg/kg corp, valoare care a fost 

stabilita si pentru citral, geranyl acetate, citronellol, linool si linalyl acetate exprimata ca 

citral. 

In SUA LA are statutul GRAS, adica este recunoscuta in general ca sigura de catre FDA 

STUDII LA OM  

Uleiul de lavandă este utilizat pe scară largă în aromaterapie din cauza efectelor sedative 

ale compuşilor volatili inhalatori (Buchbauer et al, 1991;. Lewith et al, 2005.). Mecanismul 

de acţiune este necunoscut, dar unii autori au sugerat că Lavandula angustifolia poate 

avea o acţiune similară cu benzodiazepinele şi pentru a spori efectele acidului 

gammaminobutyric in amigdala (Salah şi Jager, 2005). S-a constatat că linaloolul inhibă 

eliberarea de acetilcolină şi modifica functia canalului ionic la nivelul joncţiunii 

neuromusculare (2000 Re şi colab.). Studiile umane care se ocupă de pacienţii umani 

sugerează că aromaterapia cu lavanda au un efect pozitiv mic în inlaturarea anxietatii 

(Cavanagh şi Wilkinson, 2002).  

În studiile in vitro şi in vivo s-a aratat ca acetatul de linalil şi linaloolul au activitate 

anestezica local după aplicarea topică (Ghelardini şi colab, 1999;. Aarocelli et al, 2004.).  

Intern, Lavanda engleză este folosita pentru tulburari de dispozitie, cum ar fi agitaţie sau 

insomnie şi neplaceri abdominale funcţionale (iritarea stomacului nervos, meteorism, 

disconfort intestinal nervos). Pe plan extern, Lavanda engleză este utilizat pentru 

tratamentul tulburărilor circulatorii functionale.  

Lavandula este aprobata de către monografiile E a Comisiei germane (BAnz no 228, din 

data de 05.12.1984.) În urmatoarele condiţii: nervozitate şi insomnie, pierderea poftei de 

mâncare, tulburări circulatorii, şi neplaceri dispeptice. 

Potenţial de expunere umană 

Ulei de levănţică  este destinat ca înlocuitor pentru terebentină şi ar fi cel mai frecvent 

utilizat în cantităţi foarte mici (2-4 picături cu o lingură de vopsea) ca mediu sau diluant 
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pentru vopselele de ulei din tub. Căile de expunere potenţială la om sunt atât dermale cât 

şi prin inhalare. Cu toate acestea, datorită volatilităţii sale chimice, Ulei de levănţică  ar 

trebui să rămână închis în flacoane atunci când nu este utilizat, limitând astfel şi mai mult 

potenţialul de expunere la inhalare prin vapori. 

Statul de GRAS 

În conformitate cu Titlul 21 - Alimente şi Droguri, Capitolul I - Administraţia Alimentelor şi 

Medicamentelor (FDA), Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane, Partea 182 - 

Substanţele recunoscute în general ca fiind în siguranţă (GRAS), Capitolul A - Sec. 182.20 

Dispoziţii generale: Uleiurile esenţiale, oleorezinele (fără solvenţi) şi extractele naturale 

(inclusiv distilate), care sunt recunoscute în general ca fiind sigure pentru utilizarea lor, în 

sensul secţiunii 409 din lege, includ Lavandă latifolia Vill .). Important este faptul că, în 

general, recunoscută ca fiind sigură (GRAS) este o indicaţie a USFDA potrivit căreia o 

substanţă chimică sau o substanţă adăugată la alimente (aditiv alimentar) este 

considerată sigură de către experţi şi este astfel exceptată de la Federal Federal Food, 

Drug, and Cosmetic Act , Legea) cerinţe de toleranţă la aditivii alimentari. 

Excepţiile acordate de GRAS sunt acordate pentru substanţele recunoscute, în general, 

printre experţii calificaţi prin pregătire ştiinţifică şi experienţă pentru evaluarea siguranţei 

lor, ca fiind demonstrat în mod adecvat prin proceduri ştiinţifice (sau, în cazul unei 

substanţe utilizate în produsele alimentare înainte de 1 ianuarie 1958 , fie prin proceduri 

ştiinţifice, fie prin experienţă bazată pe utilizarea în mod obişnuit în produsele alimentare) 

pentru a fi în siguranţă în condiţiile utilizării prevăzute. Trebuie să se demonstreze că 

substanţa este "recunoscută în general" ca fiind sigură în condiţiile utilizării sale. 

Termenul "aditiv alimentar" este definit în secţiunea 201 (s) din lege. Prima parte a acestei 

secţiuni prevede că un aditiv alimentar este orice substanţă a cărei utilizare intenţionată 

rezultă sau se poate aştepta în mod rezonabil ca, în mod direct sau indirect, să rezulte ca 

aceasta să devină o componentă sau să afecteze în alt mod caracteristicile oricărui 

aliment, inclusiv orice substanţă utilizarea în ambalarea, ambalarea, producerea, 

fabricarea, prelucrarea, pregătirea, tratarea, transportul sau deţinerea produselor 

alimentare; şi incluzând orice sursă de radiaţie destinată unei astfel de utilizări. Cu toate 

acestea, secţiunea 201 (s) continuă să excludă în mod expres de la definiţia aditivului 

alimentar anumite categorii de substanţe, inclusiv substanţele care sunt recunoscute în 

general ca fiind sigură sau GRAS pentru utilizarea prevăzută. O listă parţială de substanţe 

recunoscute de FDA ca GRAS poate fi găsită în 21 CFR Part 182 (după cum sa menţionat 

anterior, Lavandula latifolia este inclus aici) şi o listă de substanţe afirmaţi de FDA ca 
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GRAS apare în 21 CFR Part 184. includ substanţe care sunt GRAS pentru utilizare ca 

agenţi antimicrobieni. 

Printre afirmaţiile făcute pentru uleiul de lavandă se numără faptul că este antibacterian, 

antifungic, carminativ (relaxare musculară netedă), sedativ, anti-depresiv şi eficient pentru 

arsuri şi muşcături de insecte. Potrivit acestor autori, deşi datele sunt încă neconcludente 

şi adesea controversate, se pare că există atât date ştiinţifice, cât şi date clinice care 

susţin utilizările tradiţionale ale levandulului. Pe de altă parte, problemele metodologice şi 

de identificare a petrolului au fost considerate a împiedica sever evaluarea semnificaţiei 

terapeutice a multor cercetări asupra Lavandulei spp. 

Unele cercetări recente sunt discutate mai jos. 

Evaluarea riscurilor bazate pe dovezi 

Pe baza utilizării propuse, potenţialul de expunere ar fi cel mai mare prin căile dermice şi 

prin inhalare; astfel, aceste căi de expunere sunt analizate separat mai jos. 

Sensibilizare dermală / alergenicitate 

Brandão a raportat alergia ocupaţională la uleiul de lavandă cu peste două decenii în 

urmă, iar cercetarea în acest domeniu este încă destul de activă. De exemplu, în 2008, 

Hagvall şi colab. 10 au raportat efectul oxidării aerului asupra potenţialului de sensibilizare 

a pielii monoterpeni acetat de linalil, linalool şi beta-cariofilen, principalele constituenţi ai 

uleiului de lavandă. Scopul studiului lor a fost de a investiga dacă autoxidarea observată 

pentru terpenele sintetice unice, care rezultă în alergeni puternici de contact, va avea loc 

şi în ulei de lavandă. În consecinţă, uleiul de lavandă a fost expus la aer şi autoxidarea a 

fost urmată de analiza chimică. Puterea sensibilizantă înainte şi după expunerea la aer a 

fost investigată la şoareci folosind analiza locală a ganglionilor limfatici. De asemenea, 

pacienţii cu reacţii de testare a patch-urilor la linalool oxidat au fost testaţi pentru a 

investiga dacă uleiul de lavandă expus la aer ar putea provoca dermatită la aceşti indivizi. 

Rezultatele au arătat că terpenele au fost oxidate în ulei de lavandă expus la aer la 

aceleaşi viteze ca şi compuşii puri expuşi la aer şi aceleaşi produse de oxidare au fost 

identificate. Eficienţa sensibilizantă a uleiului de lavandă a crescut în mod corespunzător 

la expunerea la aer. Analiza patch-urilor a arătat reacţii pozitive la uleiul de lavandă expus 

la aer şi la acetat de linalil oxidat la pacienţii cu alergie de contact la linalool oxidat. Autorii 

au concluzionat că uleiul de lavandă nu are o protecţie naturală împotriva autoxidării şi că 

uleiul de lavandă expus la aer poate fi o sursă importantă de expunere la hidroperoxi 

alergeni. 



29 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

Din punct de vedere preclinic, Kim şi Cho au studiat efectele uleiului de levănţică asupra 

reacţiilor alergice de tip imediat, mediate de celulele mastocite, la şoareci şi şobolani. 

Uleiul de lavandă (1: 500, 1: 100, 1:10, 1: 1, 1: 0) a inhibat concentraţia dependentă de 

răspunsul la umflarea urechii dependentă de celulele mastocite, indusă de compusul 

48/80 la şoareci, atât prin aplicare topică cât şi intradermică. Uleiul de lavandă (1: 500, 1: 

100, 1:10, 1: 1, 1: 0) a inhibat concentraţia dependentă de anafilaxie cutanată pasivă 

indusă de IgE anti-dinitrofenil (DNP) la şobolani atât prin aplicare topică cât şi 

intradermică. Uleiul de lavandă (1: 500, 1: 100, 1:10, 1: 1, 1: 0) a inhibat, de asemenea, 

eliberarea de histamină din celulele mastoci peritoneale prin compus 48/80 sau IgE anti-

DNP. Mai mult, uleiul de lavandă (1: 1000, 1: 100, 1:10, 1: 0) a avut un efect inhibitor 

semnificativ asupra secreţiei de factor alfa-factor de necroză tumorală indusă de IgE anti-

DNP din celulele mastocitare peritoneale. Aceste rezultate indică faptul că uleiul de 

lavandă inhibă reacţiile alergice de tip imediat prin inhibarea degranulării celulelor 

mastoide in vivo şi in vitro. 

Pe scurt, pe baza celor de mai sus, pare să existe un potenţial de sensibilizare / 

alergenicitate pentru Lavandula latifolia, deşi idiosincratic evidente. Acest lucru este 

important deoarece baza de populaţie expusă la Lavandula latifolia, de exemplu, prin 

uleiuri de aromoterapie şi masaj, a crescut dramatic în ultimul deceniu, fără o creştere 

corelativă a sensibilizărilor raportate. Dovezile sunt destul de puternice, deoarece produsul 

oxidat este mai alergenic. Sensibilizarea / potenţialul de alergenicitate nu este un potenţial 

periculos cronic, deoarece îndepărtarea agentului ofensator va ameliora de obicei 

simptomele. Se recomandă cu atenţie faptul că agentul poate invoca sensibilizarea / 

alergenicitatea într-un mic subset de persoane şi că expunerea produsului la aer poate 

creşte potenţa reacţiei. Unele dintre cele mai frecvente simptome ale alergiei sunt 

prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1 - Simptome comune ale alergiilor 

Organ afectat Simptom 

Nas Umflarea mucoasei nazale (rinita alergică) 

Sinusuri Sinuzită alergică 

Ochi Înroşirea şi mâncărimea conjunctivei (conjunctivită alergică) 

Cai respiratorii Stres, tusea, bronhoconstricţia, respiraţia şuierătoare şi 
dispneea, uneori atacuri acute de astm, în cazuri severe, 
constrictia căilor respiratorii ,datorită edemelor cunoscute 
sub numele de angioedem 
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Organ afectat Simptom 

urechi Senzaţie de infundare, eventual durere şi deficienţă a 
auzului datorită lipsei drenajului tubular eustachian 

Piele Eruptie, cum ar fi eczemă şi urticarie 

Tractul GI Dureri abdominale, balonare, vărsături, diaree 

Alte efecte locale 

Uleiul esential de lavanda are o lunga traditie ca un sedativ usor in medicina din plante. 

Efectele relaxante după inhalare au fost, de asemenea, demonstrate pentru unul dintre 

principalele constituenţi ai acestora, (-) - linalool. Heuberger şi alţii au studiat efectele 

acestui alcool monoterpenoid asupra parametrilor fiziologici umani (saturaţia oxigenului din 

sânge, rata de respiraţie, rata ochiului, rata pulsului, conductanţa pielii, temperatura pielii, 

electromiograma suprafeţei, precum şi tensiunea arterială sistolică şi diastolică) şi 

evaluările bunastare subiectiva. 

În aromoterapie, uleiurile esenţiale sunt folosite ca remedii antiinflamatoare, însă studiile 

experimentale privind mecanismele lor de acţiune sunt foarte limitate. Pentru a evalua 

activităţile lor antiinflamatorii, efectele uleiurilor esenţiale asupra activării neutrofilelor au 

fost examinate de Abe şi colab 15 in vitro. Activarea cu neutrofile a fost măsurată prin 

reacţia de aderare indusă de factorul de necroză tumorală-alfa (TNF-alfa) a neutrofilelor 

din sangele periferic uman. Toate uleiurile esenţiale testate la concentraţie de 0,1% 

suprimă aderenţa indusă de TNF-alfa neutrofile şi, în special, uleiurile de lemongrass, 

geranium şi spearmint, au redus în mod evident reacţia chiar la 0,0125%. Activităţi 

inhibitoare similare pentru aderenţa la neutrofile s-au obţinut prin terpenoidele principale 

constituente: citral, geraniol, citronelol şi carvonă. În schimb, uleiurile esenţiale foarte 

populare, uleiul de arbore de ceai şi uleiul de lavandă nu au prezentat activitatea 

inhibitorie la concentraţie. Astfel, în timp ce unele uleiuri esenţiale folosite ca remedii 

antiinflamatorii suprimă activarea neutrofilelor de către TNF-alfa la o concentraţie scăzută 

(0,0125-0,025%) in vitro, uleiul de lavandă aparent nu a facut acest lucru. 

Uleiul de lavandă a fost recent implicat în ginecomastie, dezvoltarea anormală a sânilor la 

băieţii tineri. Deoarece majoritatea cazurilor de ginecomastie prepubertală masculină sunt 

clasificate drept idiopatice, Henley şi alţii au investigat cauzele posibile ale ginecomastiei 

la trei băieţi prepubertali, care erau altfel sănătoşi şi aveau concentraţii serice normale de 

steroizi endogeni. La toţi cei trei băieţi, ginecomastia a coincis cu aplicarea locală a 

produselor care conţin uleiuri de lavandă şi arbore de ceai. Ginecomastia a fost rezolvată 

la fiecare pacient la scurt timp după întreruperea utilizării produselor care conţin aceste 
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uleiuri. Deoarece studiile efectuate pe linii celulare umane au arătat că cele două uleiuri au 

avut activităţi estrogenice şi anti-androgenice, autorii au concluzionat că repetarea 

expunerii topice la uleiurile de lavandă şi arbore de ceai a cauzat probabil ginecomastie 

prepuberală la aceşti băieţi. Concluzia că ginecomastia a fost cauzată efectiv de uleiurile 

esenţiale în produsele folosite de cei trei băieţi este în prezent în discuţie de către 

Asociaţia Natural Artisan Perfumers Guild şi Cropwatch din cauza unor dovezi insuficiente. 

Nu sunt aşteptate efecte periculoase cronice din cele de mai sus. 

Inhalare 

Din punct de vedere preclinic, Lim et al investighează efectele stimulative sau sedative ale 

inhalării uleiurilor esenţiale parfumate (EO) prin utilizarea unui test de înot forţat (FST) cu 

şoareci. Acest test comportamental este frecvent utilizat pentru a măsura efectele 

medicamentelor antidepresive. Inhalarea de şoareci cu EO, precum uleiul de ghimbir (p 

<0,05), uleiul de cimbru (p <0,05), uleiul de mentă (p <0,05) şi uleiul de chiparos (p <0,01) 

a dus la reducerea a 5% până la 22% imobilitate. Aceleaşi rezultate au fost obţinute atunci 

când supraagitaţia a fost indusă artificial la şoareci printr-o injecţie intraperitoneală de 

cafeină (un psiho-stimulant). In contrast, inhalarea unor EO de catre soareci a dus la 

cresterea imobilitatii. Pentru a evalua mai corect efectele sedative ale EO, imobilitatea 

şoarecilor supraaglomeraţi indusă cu cafeină a fost constatată după inhalarea diverselor 

EO. Inhalarea uleiului de lavandă (p <0,01) şi a uleiului de isop (p <0,01) a crescut starea 

imobilă la şoarecii care au fost trataţi cu cafeină. Rezultatele acestui studiu indică faptul că 

inhalarea uleiurilor esenţiale poate determina efecte stimulative sau sedative la şoareci. 

În mod similar, Shimizu şi alţii au examinat efectele mirosurilor asupra atenţiei susţinute în 

timpul unei sarcini de vigilenţă. Două uleiuri esenţiale (lavanda şi eucalipt) şi două 

materiale (l-mentol şi acetat de linalil) au fost comparate cu un control. Creşterea timpului 

de reacţie a fost semnificativ mai mică la lavanda decât la control. Rezultatele sugerează 

că administrarea de lavanda a ajutat la menţinerea unei atenţii susţinute în timpul sarcinii 

pe termen lung. 

Proprietăţile sedative ale uleiului esenţial din Lavandă (Lavandula angustifolia Miller) şi ale 

principalilor săi constituenţi - linalool şi acetat de linalil - au fost investigate de Buchbauer 

şi colab 20 la şoareci într-o serie de proceduri experimentale. Scăderea semnificativă a 

motilităţii animalelor de laborator de sex feminin şi masculin observate în condiţii 

experimentale standardizate sa dovedit a fi foarte dependentă de timpul de expunere la 

medicamente. Cu toate acestea, după o injecţie de cafeină în şoareci, s-a observat 

hiperactivitate care a fost redusă la aproape o motilitate normală numai prin inhalarea 
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medicamentelor de parfumare. În special, a fost demonstrată experimental corelarea 

motilităţii animalelor cu linalool în ser. Autorii au concluzionat că aceste experimente 

furnizează dovezi ale utilizării aromatice şi terapeutice a pernelor din plante utilizate în 

medicina populară pentru a facilita adormirea sau pentru a reduce situaţiile stresante la 

om. 

Într-un studiu realizat de Barocelli şi colaboratorii, efectele antinociceptive şi 

gastroprotectoare ale uleiului esenţial Lavandula hybrida Reverchon "Grosso" administrate 

oral sau inhalat şi constituenţii principali ai linalool şi acetat de linalil au fost evaluaţi la 

rozătoare. Fie când s-a administrat oral (100 mg / kg), fie prin inhalare pentru 60 de minute 

ulei esenţial de lavandă, s-a redus semnificativ răspunsul de răsucit cu acid acetic într-o 

manieră sensibilă la naloxonă. În testul cu plăci fierbinţi, activitatea analgezică observată 

după inhalarea uleiului a fost inhibată prin pretratamentul naloxonei, atropinei şi 

mecamilaminei, sugerând implicarea căilor opioidergice, precum şi a căilor colinergice. 

Indiferent de calea de administrare şi modelul experimental utilizat atât linalool, cât şi 

acetat de linalil nu au produs un răspuns analgezic semnificativ. Tratamentul oral sau 

inhalator cu doze analgezice de ulei esenţial nu a afectat activitatea şoarecilor spontane 

locomotorii. În ceea ce priveşte efectele gastrice, uleiurile de lavandă, linalool şi acetat de 

linalil acetat au fost protejate împotriva ulcerelor gastrice induse de etanol acut, dar nu au 

împiedicat leziunile induse de indometacin indicând interferenţe cu cascada metabolică a 

acidului arachidonic. Autorii au concluzionat că, pe lângă această gastroprotecţie, uleiul de 

lavandă prezintă o activitate analgezică interesantă, în principal, relevantă după inhalare, 

la doze lipsite de efect secundar sedativ, sugerând interesul pentru potenţiala aplicare a 

acestui ulei în aromoterapia. 

Moss şi colaboratorii au evaluat impactul olfactiv al uleiurilor esenţiale de lavandă 

(Lavandula angustifolia) şi rozmarin (Rosmarinus officinalis) asupra performanţei cognitive 

şi a dispoziţiei la voluntari sănătoşi. O sută patruzeci şi patru de participanţi au fost 

repartizaţi aleatoriu într-unul din cele trei grupuri independente şi, ulterior, au efectuat 

bateria de evaluare cognitivă computerizată Cognitive Drug Research (CDR) într-un 

compartiment care conţine unul dintre cele două mirosuri sau nici un miros (control). Au 

fost finalizate chestionarele analogice ale dispoziţiei analoage înainte de expunerea la 

miros şi, ulterior, după terminarea bateriei de testare. Participanţii au fost înşelaţi în ceea 

ce priveşte scopul real al studiului până la finalizarea testelor pentru a preveni efectele de 

aşteptare din eventuala influenţare a datelor. Variabilele rezultate din cele nouă sarcini 

care alcătuiesc bateria de bază CDR se alimentează în şase factori care reprezintă diferite 

aspecte ale funcţionării cognitive. Analiza performanţei a arătat că lavanda a produs o 
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scădere semnificativă a performanţei memoriei de lucru şi a afectat timpii de reacţie atât 

pentru memorie, cât şi pentru sarcinile bazate pe atenţie comparativ cu controalele. În 

schimb, rozmarinul a produs o îmbunătăţire semnificativă a performanţei pentru calitatea 

generală a factorilor de memorie şi de memorie secundară, dar a produs, de asemenea, o 

deteriorare a vitezei de memorie comparativ cu controalele. În ceea ce priveşte starea de 

spirit, comparaţiile dintre schimbarea ratingurilor de la momentul iniţial şi cel post-test au 

arătat că, după finalizarea bateriei de evaluare cognitivă, atât grupul de control, cât şi 

grupurile de lavandă au fost semnificativ mai puţin vigilenţi decât boala rozmarinului; cu 

toate acestea, grupul de control a fost semnificativ mai puţin conţinut decât ambele conditii 

de rozmarin şi lavandă. Aceste constatări indică faptul că proprietăţile olfactive ale acestor 

uleiuri esenţiale pot produce efecte obiective asupra performanţei cognitive, precum şi 

asupra efectelor subiective asupra stării de spirit. 

Nu sunt aşteptate efecte periculoase cronice din cele de mai sus. 

Efecte orale 

O cantitate mică de literatură era disponibilă pentru expunerea orală. Într-un studiu, 

efectele farmacologice ale uleiului de lavandă au fost investigate de Umezu et al 23 

folosind două teste de conflict la şoarecii ICR şi apoi au fost identificaţi constituenţii activi. 

Uleiul de lavandă a produs efecte anticonflictive semnificative la 800 şi 1600 (oral) mg / kg 

în testul de conflict Geller şi la 800 mg / kg în testul de conflict Vogel, sugerând că uleiul 

are un efect anti-anxietate. Analiza folosind GC / MS a arătat că uleiul de lavandă conţine 

26 de constituenţi, dintre care alfa-pinen (raport 0,22%), camfen (0,06%), beta-mircen 

(5,33%), p-chimen %), cineol (0,51%), linalool (26,12%), borneol (1,21%), terpinen-4-ol 

(4,64%), acetat de linalil (26,32%), acetat de geranil (2,14%) şi caryophyllene au fost 

identificate. Autorii au examinat efectele linalool, acetat de linalil, borneol, camfen, cineol, 

terpinen-4-ol, alfa-pinen şi beta-mircene, utilizând testele de conflict Geller şi Vogel la 

şoarecii ICR. Cineol, terpinen-4-ol, alfapinen şi beta-mircene nu au produs efecte 

anticonflicte semnificative în testul Geller. Acetat de linalil nu a produs efecte anticonflicte 

semnificative în niciunul dintre teste. Ambele borneol şi camphene la 800 mg / kg au 

produs efecte anticonflicte semnificative în Geller, dar nu în testul de conflict Vogel. 

Linalool, un constituent major al uleiului de lavandă, a produs efecte anticonflicte 

semnificative la 600 şi 400 mg / kg în testele Geller şi Vogel, respectiv constatări similare 

cu cele ale uleiului de lavandă. Autorii au ajuns la concluzia că linalool este principalul 

constituent farmacologic activ implicat în efectul antianxiety al uleiului de lavandă. 



34 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

O valoare LD50 la şobolan prin administrare orala a fost raportata ca fiind de 3,8 g / kg, 

ceea ce se va traduce într-un material "moderat toxic" de către agenţia de protecţie a 

mediului din SUA şi un material "uşor toxic" de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

Nu sunt aşteptate efecte periculoase cronice din cele de mai sus. 

Efecte bactericide 

Patchouli, arborele de ceai, geranium, uleiurile esenţiale de lavandă şi Citricidal (extract de 

seminţe de grapefruit) au fost utilizate de Edwards-Jones şi colab. 28 singure şi în 

combinaţie pentru a evalua activitatea lor anti-bacteriană împotriva a trei tulpini de 

Staphylococcus aureus: Oxford S. aureus NCTC 6571 (Tulpina Oxford), S. aureus cu 

rezistenţă la meticilină epidermică (EMRSA 15) şi SAMR (netratabil). Uleiurile esenţiale 

individuale, extractele şi combinaţiile au fost impregnate în discuri de hârtie de filtru şi 

plasate pe suprafaţa plăcilor de agar, presetate cu tulpina de Staphylococcus 

corespunzătoare. Efectele vaporilor combinaţiilor de uleiuri şi uleiuri au fost, de asemenea, 

evaluate utilizând discuri impregnate de hârtie de filtru care au fost plasate pe partea 

inferioară a capacului vasului Petri la o distanţă de 8 mm de bacterii. Cele mai combinate 

combinaţii de uleiuri pentru fiecare tulpină au fost utilizate într-un model de pansament 

construit folosind patru straturi de pansamente: stratul primar a constat fie din Jelonet, fie 

din TelfaClear cu sau fără Flamazină; al doilea a fost un strat de tifon, al treilea strat de 

Gamgee, iar stratul final a fost bandaj Crepe. Combinaţiile de ulei au fost plasate fie în 

tifon, fie în strat Gamgee. Acest pansament în patru straturi a fost plasat pe placa de agar 

însămânţat, incubat timp de 24 de ore la 37 ° C şi zonele de inhibare măsurate. Toate 

experimentele au fost repetate în trei ocazii diferite. Nu s-au observat efecte anti-

bacteriene când flamazina a fost pliată pe tifon în modelul de pansament. Când Telfaclear 

a fost utilizat ca strat primar în modelul de pansament în comparaţie cu Jelonet, s-au 

observat zone mai mari de inhibiţie. O combinaţie de ulei de citricidă şi de geraniu a arătat 

cele mai mari efecte anti-bacteriene împotriva SAMR, în timp ce o combinaţie de ulei de 

arbore de geraniu şi arbore de ceai a fost cel mai activ împotriva S. aureus sensibil la 

meticilină (tulpina Oxford). Acest studiu a demonstrat potenţialul uleiurilor esenţiale şi 

vapori de ulei esenţial ca agenţi antibacterieni şi pentru utilizarea în tratamentul infecţiei cu 

MRSA. 

Dozele minime de inhibare (MID) ale uleiurilor esenţiale prin contactul cu vapori pentru 

inhibarea creşterii Trichophyton mentagrophytes şi Trichophyton rubrum pe mediu de agar 

au fost determinate de Inouye şi colab. Utilizând cutii etanşe. Dintre cele şapte uleiuri 

esenţiale examinate, uleiul de scoarţă de scorţişoară a arătat cel mai puţin MID, urmat de 
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ulei de lemongrass, cimbru şi perilă. Lavanda şi uleiurile de arbori de ceai au prezentat 

MID moderat, iar uleiul de citron a prezentat cea mai mare valoare MID, fiind de 320 de ori 

mai mare decât uleiul de scoarţă de scorţişoară. Valorile MID au fost mai mici decât 

valorile concentraţiei minime de inhibare (MIC) determinate prin analiza de diluţie a 

agarului. Mai mult, concentraţia minimă de agar (MAC) a uleiurilor esenţiale absorbite din 

vapori a fost determinată în momentul determinării MID ca a doua măsură antifungică. 

Valoarea MAC prin contactul cu vaporii a fost de 1,4 până la 4,7 ori mai mică decât MAC 

rămasă în agar la momentul determinării MIC prin analiza de diluare a agarului. Folosind 

uleiuri esenţiale selectate, activitatea anti-Trichophyton prin contactul cu vaporii a fost 

examinată mai detaliat. Lemongrass, uleiul de cimbru şi perilă a ucis conidia, a inhibat 

germinarea şi elongarea hifală la 1-4 micrograme ml-1 aer, în timp ce uleiul de lavandă a 

fost eficient la 40-160 micrograme ml-1 aer. Eficacitatea in vivo a uleiurilor de cimbru şi 

peril prin contactul cu vaporii a fost demonstrată împotriva unui tinea pedis experimental la 

cobai infectaţi cu T. mentagrophytes. Aceste rezultate au indicat o acţiune puternică anti-

Trichophyton a uleiurilor esenţiale prin contactul cu vaporii. 

Citotoxicitatea 

Prashar şi colaboratorii au demonstrat că uleiul de lavandă (în acest experiment 

Lavandula angustifolia) este citotoxic la celulele pielii umane in vitro (celule endoteliale şi 

fibroblaste) la o concentraţie de 0,25% (v / v) în toate tipurile de celule testate (HMEC-1, 

HNDF şi 153BR). Componentele majore ale uleiului, acetat de linalil şi linalool au fost, de 

asemenea, analizate în condiţii similare pentru citotoxicitatea lor. Activitatea linaloolului 

reflectă cea a întregului ulei, indicând faptul că linalool poate fi componenta activă a 

uleiului de lavandă. Citotoxicitatea cu acetat de linalil a fost mai mare decât cea a uleiului 

în sine, ceea ce sugerează suprimarea activităţii sale de către un factor necunoscut în ulei. 

Deteriorarea membranei este propusă ca posibil mecanism de acţiune. 

Mutagenitate 

Raportul Evandri et al. Arată că uleiurile esenţiale din Melaleuca alternifolia (ulei de arbore 

de ceai) şi Lavandula angustifolia (ulei de lavandă) sunt utilizate în mod obişnuit pentru a 

trata probleme de sănătate minore. Uleiul de arbore de ceai posedă o activitate 

antimicrobiană cu spectru larg şi este folosit din ce în ce mai mult pentru probleme de 

piele. Uleiul de lavandă, utilizat în mod tradiţional ca agent antiseptic, este utilizat în mod 

predominant ca relaxant, carminativ şi sedativ în aromoterapie. În ciuda utilizării 

crescânde, nu există date disponibile privind potenţialul lor mutagen. În studiul lor, după 

determinarea compoziţiei chimice a uleiului de arbore de ceai şi a uleiului de lavandă, prin 
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cromatografie în fază gazoasă şi spectrometrie de masă, au investigat activităţile 

mutagene şi antimutagene prin analiza bacteriilor cu mutaţie inversă în tulpinile 

Salmonella typhimurium TA98 şi TA100 şi Escherichia coli WP2 tulpina uvrA, cu şi fără un 

sistem de activare metabolică extrinsecă. Niciunul ulei esenţial nu a avut activitate 

mutagenică asupra celor două tulpini de Salmonella testate sau asupra E. coli, cu sau fără 

sistemul de activare metabolică. În schimb, uleiul de lavandă a exercitat o activitate 

antimutagenică puternică, reducând coloniile mutante în tulpina TA98 expusă mutagenului 

direct 2-nitrofluoren. Antimutagenicitatea a fost dependentă de concentraţie: concentraţia 

maximă (0,80 mg / placă) a redus numărul de colonii revertante independente de histidină 

cu 66,4%. Uleiul de lavandă (0,80 mg / placă) a prezentat, de asemenea, o 

antimutagenitate moderată împotriva tulpinii TA98 expusă mutagenului 1-nitropiran direct. 

Proprietatea sa antimutagenică face ca ulei de lavandă să fie un candidat promiţător 

pentru noi aplicaţii în domeniul asistenţei medicale umane. 

Efecte cancerigene 

Radicalii liberi / speciile reactive de oxigen sunt legate de numeroase fenomene biologice 

cum ar fi inflamaţia, îmbătrânirea şi carcinogeneza. Corpul posedă diverse sisteme 

antioxidante (activitatea de curăţare a radicalilor liberi, FRSA) pentru prevenirea stresului 

oxidativ, iar saliva conţine o astfel de activitate. Într-un studiu recent realizat de Atsumi şi 

Tonosaki, au măsurat cantitatea totală de FRSA salivară indusă după mirosul uleiurilor 

esenţiale de lavandă şi rozmarin, utilizate pe scară largă în aromoterapia. Diferitele 

substanţe fiziologic active din saliva, cum ar fi cortizolul, IgA secretorie şi activitatea alfa-

amilazei, au fost corelate cu FRSA indusă de aromă. Subiecţii (22 de voluntari sănătoşi) 

au mirosit aroma timp de 5 minute, iar saliva fiecărui subiect a fost colectată imediat. S-a 

măsurat FRSA folosind 1,1-difenil-2-picrilhidrazil. Valorile FRSA au fost crescute prin 

stimularea cu concentraţii scăzute (1000 de ori diluţie) de lavanda sau prin concentraţii 

mari (de 10 ori diluţie) de rozmarin. Dimpotrivă, atât stimulentele pentru levantica, cât şi 

pentru rozmarin au scăzut nivelurile de cortizol. O corelaţie inversă semnificativă a fost 

observată între valorile FRSA şi nivelele de cortizol cu fiecare concentraţie de stimulare a 

rozmarinului. Nu s-au observat modificări semnificative în sIgA sau alfa-amilaza. Autorii au 

concluzionat că aceste constatări clarifică faptul că lavanda şi rozmarinul sporesc FRSA şi 

scad hormonul de stres, cortizolul, care protejează organismul de stresul oxidativ. 

Lavandula latifolia nu este inclusă în niciuna din bazele de date cu carcinogeni. 
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Toxicitatea componentelor uleiului esential de lavanda 

ANSM (Agenția Națională pentru Siguranța Medicamentelor) recomandă utilizarea internă 

a camforului și 1-8 cineolului la copii sub 36 de luni și în primele trei luni de sarcină. 

Lavanda are proprietăți emmenagog, de aceea trebuie evitată în timpul sarcinii. Uleiurile 

esențiale de lavandă sunt fotosensibilizante, așa că nu vă expuneți la soare în timpul 

perioadei de tratament. 

Uleiul esențial de lavandă este în general bine tolerat la dozele recomandate. Singurele 

efecte nedorite observate sunt plângerile gastrointestinale după administrarea excesivă 

[39]. Compușii potențial toxici din uleiul esențial de lavandă sunt: d-limonen (POH este un 

metabolit), linalool și acetat de linalil. 

Camfor 

Toxicitatea camforului, prezentă în uleiurile esențiale de Lavandin și Lavender aspic, 

începe în primele ore după administrare: arsuri orale și epigastrice, greață, vărsături și 

dureri de cap. Alte efecte adverse observate la doze mari sunt tahicardia, enzimele 

hepatice crescute și toxicitatea sistemului nervos central (confuzie, convulsii) și 

cardiovasculare (hipertensiune și tahicardie și chiar colaps vascular periferic și șoc 

cardiogen). Otrare severă poate provoca stare epileptică, comă, insuficiență cardiacă, 

colaps circulator și chiar moarte. A fost raportată chiar alungirea valului QT la 

electrocardiogramă și la miocardita acută. 

Toxicitate dermala 

Toleranța locală bună a uleiului esențial din Lavandă a determinat autoritățile FDA să 

acorde acest statut de benzină GRAS (în general recunoscut ca fiind sigur). 

Alergii 

Un alergen de contact este un compus reactiv electrofil sau radical care poate penetra 

bariera pielii și reacționa cu macromoleculele din piele pentru a forma complexe care 

diminuează sistemul imunitar. Structura chimică a linalool nu prezintă niciuna dintre aceste 

caracteristici și nu este alergenă. Linalil acetat are un centru electrofil și este un 

sensibilizator slab. Cu toate acestea, linalool și acetat de linalil se oxidează imediat când 

sunt expuse la aer și au fost identificate mai multe produse oxidante: hidroperoxizi, epoxizi 

și alcool. Autooxidarea automată este o reacție în lanț a radicalilor liberi în care abstracția 

atomului de hidrogen formează radicali de peroxid care arată o selectivitate pentru pozițiile 

care formează radicali stabili: pozițiile alil ale dublei legături (C6C7). 
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Figura 6: Structuri de acetat de linalil. 1: linalil acetat, 2: linalool. 3, 4, 5, 6, 7, 8: 

hidroperoxizi de linalil acetat și linalool 

Doi eteri ciclici sunt identificați după transformarea linaloolului prin atacarea grupării 

hidroxil la atomii de carbon ai epoxidului. În epoxidul de acetat de linalil, gruparea hidroxil 

este acetilată și nu poate ataca carbonii epoxidului. Astfel, epoxizii formați nu sunt 

sensibilizanți, în ceea ce privește hidroperoxizii, aceștia sunt cei cu cel mai mare potențial 

de sensibilizare. Ele pot stimula dermatita alergică de contact. 

 

Figura 7: Din acetat de linalil oxidat, se izolează un epoxid care poate fi considerat ca un 

produs de oxidare al hidroperoxidului corespunzător. Gruparea acetat previne ciclizarea 

epoxidului. Din oxizii linaloolului, nici un epoxid nu este izolat. 

La persoanele cu localizare atopică, uleiul esențial de lavandă poate provoca iritații sau 

inflamații ale pielii. Prin urmare, va fi necesar să o utilizați cu prudență și în forme foarte 

diluate 

Genotoxicitate 

Genotoxicitatea este evaluată prin capacitatea de a mări frecvența micronucleilor, a 

podurilor nucleoplasmice sau a embrionilor nucleari pe limfocitele periferice umane in vitro. 

Linalil acetat induce doar o creștere semnificativă a frecvenței micronucleilor, observată la 
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100 μg / ml, care este de patru ori mai mare decât valoarea de control. Efectul este 

dependent de concentrație. 

O singură creștere a frecvenței micronucleilor indică un efect aneugenic (care nu 

transformă moștenirea genetică) mai degrabă decât clastogen (distrugerea moleculelor 

ADN). Nici linaloolul și β-caryophyllene nu au prezentat mutagenicitate în testele de 

mutație bacterială a Salmonella typhimurium, dar acetat de linalil a indus o creștere a 

numărului de colonii mutante. Prin urmare, este preferabil să se utilizeze linalool ca agent 

de aromatizare. Nu afectează reproducerea și nivelurile de progesteron sunt scăzute 

numai în primele etape ale sarcinii. Linalool și esterii săi nu au un potențial genotoxic în 

condițiile recomandate de utilizare ca ingrediente de parfum sau potențial carcinogen. 

Camphor este un abortiv. 

Concluzie 

Datele evidente susţin că Lavender Oil nu ar produce un efect cronic asupra sănătăţii cu 

expunere cutanată sau inhalare acută sau prelungită. Potenţialul de alergenicitate 

idiosincratică poate exista şi ar trebui avertizat, dar acest efect ar fi uşor identificat şi 

reversibil. Nu este propusă ca o etichetă cu precauţie. Efectele adverse în timpul sarcinii 

sunt necunoscute, dar presupuse ca fiind minime, având în vedere istoricul utilizării 

produsului. Nu este propusă ca o etichetă cu precauţie. 

Calculul marjei de siguranta (MoS) 

Compozitia uleiului de lavanda din diferite surse de literatura 

Linalool 30% 

Linalyl acetate 33% 

Ocimene 8% 

Beta-caryophyllene 5% 

Lavandulyl acetate 5% 

Terpinen-4-ol 4% 

NOAEL pentru linalool 

OECD a stabilit o valoare NOAEL de 117 mg/kg/zi, pe baza unui studiu de administrare 

orala la sobolan (http://www.inchem.org/documents/sids/sids/78706.pdf) . Doze mai mari 

au cauzat toxicitate hepatica, Valorile NOAEL din studiile de toxicitate pentru reproducere 

si dezvoltare au fost mai mari. Ghidurile EU declara ca valorile NOAEL din studiile de 

http://www.inchem.org/documents/sids/sids/78706.pdf


40 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

toxicitate sub-cronica (administrare timp de 90 zile) trebuie folosite pentru calculul 

produselor cosmetice si este general acceptat ca aceasta valoare poate fi derinata dintr-un 

studiu de administrare timp de 28 de zile (sub-acut) prin aplicarea unui extra-factor egal cu 

3. Astfel se va furniza o valoare NOAEL estimata pentru o toxicitate de 90 zile este 39 

mg/kg/zi. Alte grupuri de experti, precum RIFM si JECFA au estimat valori NOAEL pentru 

toxicitatea (sub)cronica de 50 mg/kg/zi, astfel ca cifra se afla in acord general cu celelalte 

valori. 

Valoarea NOAEL calculata pentru uleiul de levantica 

Despre celalalt component principal, linalyl acetatul – se stie ca hidrolizeaza imediat in 

organism pentru a forma linalool si ionul acetate cu toxicitate mult mai scazuta (a se vedea 

OECD SIDS pentru linalyl acetat). Pe baza rapoartelor intre greutatile moleculare, 100 g 

de linalyl acetat este echivalent cu 78 g linalool. Astfel ca, echivalentul de linalool total in 

uleiul de levantica este 30%+0,78 x 33% = 55,6%. Astfel, luanf in considerare aceste doua 

componente, valoarea NOAEL pentru uleiul de levantica este 39 mg/kg/zi / 55,7% = 70 

mg/kg/zi. 

Dintre celelalte componente, ocimenele sunt foarte similare din punct de vedere structural 

cu myrcene, pentru care a fost masurata o valoare NOAEL de 250 mg/kg/zi. Pentru 

terpinen-4-ol a fost masurata o valoare NOAEL de 400 mg/kg/zi, efectul critic fiind 

toxicitatea renala. Beta-carophyllene este similar din punct de vedere chimic cu limonene, 

insa are o greutate moleculara mai mare. Valoarea NOAEL pentru limonene este 250 

mg/kg/zi astfel, este de asteptat ca pentru beta-caryophyllene valoarea sa fie mai mare. 

Lavandulyl acetate este esterul unui alcool cu structura chimica similara cu cea a altor 

alcooli monoterpenici, astfel ca este de asteptat sa aiba o valoarea NOAEL > 250 

mg/kg/zi. In concluzie, celelalte componente au toxicitate mult mai mica decat cea a 

linaloolului si nu ar schimba in mod semnificativ toxicitatea generala a uleiului de levantica, 

astfel ca valoarea care va fi folosita este 70 mg/kg/zi. 

Expunerea la uleiul de levantica 

Cantitatea de lotiune de corp folosita pe zi = 123,2 mg/kg/zi2 

Cantitatea de ulei de lavanda aplicata zilnic 0,5% x 123,2 = 0,62 mg/kg/zi 

Doza de expunere sistemica 

Este definita ca fiind expunerea exprimata in mg/kg/zi x absorptia dermala 

                                            
2
 Valoarea este furnizata de Ghidul SCCS 
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Se prezuma ca 50% din cantitatea de ulei de levantica aplicata este absorbita prin piele, 

asa cum recomanda ultima versiune de ghid SCCS. Cu toate acestea, ghidul recomanda 

de asemenea aplicarea unui factor de ajustare de 50% la valorile NOAEL obtinute din 

studiile de administrare pe cale orala pentru a se converti la valoarea unui “NOAEL 

sistemic” (in absenta altor date). Astfel, cele 2 cifre se anuleaza una pe cealalta, asa incat 

la calculul final vor fi ignorate. 

SED = 0,62 x 100% = 0,62 mg/kg/zi 

Marja de siguranta (MOS) 

Este definita ca fiind NOAEL/SED 

MOS = 70 / 0,62 = 113 

Concluzie 

Marja de siguranta este mai mare decat 100, astfel incat o concentratie de ulei de lavanda 

de 0,5% intr-o lotiune de corp este considerata ca fiind sigura. 
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EVALUAREA SIGURANTEI PRINCIPALELOR COMPONENTE ALE  

ULEIULUI DE LAVANDA 

LINALOOL 

Cas. No 78-70-6; Einecs 201-134-4 

Formula structurala: 

 

IDENTIFICAREA 

1. Denumire chimică: Linalool 

2. Numărul CAS: 78-70-6 

3. Sinonime: Coriandrol, 3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol, 2,6-dimetil-2,7-octadien-6-ol, 

Licareol, Linalol, 3-ol, 3,7-dimetil-, 2,7-octadien-6-ol, 2,6-dimetil- alcool linalil, 3,7-

dimetilocta-1,6- Petinerol 

4. Formula moleculară: C10H18O 

5. Greutate moleculară: 154,25 

6. Numărul RIFM: 128 

 

DATE FIZICE 

1. Punct de fierbere: 198 ° C [IFRA], 0,2 mbar la 20 ° C (RIFM, 1991b), 0,2 mbar la 20 ° C 

(RIFM, 1991c), 204,05 ° C [EPI Suite] 

2. Punct de aprindere: 160 ° F; CC [IFRA] 

3. Log KOW: 3,28 ± 0,26 (Cal, 2006), Log Pow = 2,84 la 25 ° C (RIFM, 1988b), Log Pow = 

2,9 (RIFM, 1991b) EPI Suite] 

4. Temperatura de topire: mai mică de 20 ° C (RIFM, 1991a), mai mică de 20 ° C (RIFM, 

1991b), <20 ° C (RIFM, 1991c), -11,39 ° C [EPI Suite] 

5. Solubilitate în apă: 683,7 mg / l [EPI Suite] 
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6. Gravitatea specifică: 0,861 g / ml la 20 ° C (RIFM, 1991a), 0,860-0,864 [IFRA], 0,858-

0,862 [IFRA], 0,861 g / ml la 20 ° C (RIFM, 1991c) , 1989a), 0,861 g / ml la 20 ° C (RIFM, 

1991b), 0,86 g / ml (RIFM, 1994a) 

7. Presiune de vapori: 0,0521 mm Hg la 20 ° C [EPI Suite 4,0], 0,05 mm Hg 20 ° C [FMA], 

0,0832 mm Hg la 25 ° C [EPI Suite] 

8. Spectrul UV: Nu absorb semnificativ în regiunea de 290-700 nm 

9. Aspect / Organoleptic: Lichid galben incolor până la foarte galben, cu miros răcoritor, 

floral, lemnos similar cu cel al uleiului de bergamot și lavanda franceză. 

EXPUNERE 

1. Volumul de utilizare (mondial):> 1000 tone pe an (IFRA, 2011) 

2. Concentrația maximă medie în produse hidroalcoolice: 4,30% (IFRA, 2002) 

3. Percentila 97,5: 12,70% (IFRA, 2002) 

4. Expunere cutanată *: 0,3236 mg / kg și zi (IFRA, 2002) 

5. Expunere orală: Indisponibil 

6. Expuneri prin inhalare **: 0,03 mg / kg / zi (IFRA, 2002) 

7. Expunere totală sistemică (dermică + inhalare): (0,3236 mg / kg / zi × 14,4% absorbție) 

+ 0,03 mg / kg / zi = 0,077 mg / kg / zi 

DERIVAREA ABSORBȚIEI SISTEMICE 

1. Dermal: 14,4% 

RIFM, 2007b (RIFM, 2007b, RIFM, 2008a, RIFM, 2008b, RIFM, 2008c Lalko et al., 2007, 

Lalko și colab., 2008): O serie de studii in vitro privind penetrarea pielii au fost efectuate cu 

linalool 4% în condiții de utilizare (neocolate) și ocluzate în vehicule ftalat de dietil (DEP), 

dipropilen glicol (DPG), etanol / apă, petrolatum, etanol / DEP sau vehicule etanol / DPG. 

Douăzeci de celule de difuzie cu doză activă au fost preparate de la șapte donatori pentru 

fiecare condiție de aplicare (neocclusă, ocluzie și o celulă de control neocolată). 

Membranele epidermice au fost utilizate și integritatea lor a fost evaluată prin măsurarea 

vitezei de permeație a apei tritiate pe o perioadă de 1 oră. Permeația linaloolului dintr-o 

doză de 5 pl / cm2 a fost apoi măsurată la 12 momente de timp timp de 24 de ore. 

Condițiile ocluzale au redus pierderea vehiculelor de aplicare volatile și a compușilor de 

testat, dar au putut, de asemenea, să crească hidratarea pielii, factori care au determinat o 

creștere semnificativă a permeabilității linaloolului. În condiții experimentale neocolate, a 
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existat o pierdere graduală, dar cuprinzătoare, prin evaporare. Valorile totale ale dozei 

absorbite dintr-o aplicație neocolată au variat între 1,8% și 3,57% (DPG <etanol / DPG 

<etanol / DEP <DEP <petrolatum <etanol / apă). Valorile totale ale dozei absorbite dintr-o 

aplicare ocluzală au variat de la 5,73% până la 14,4% (DEP <etanol / DEP <DPG 

<petrolatum <etanol / DPG <etanol / apă). Conservator, pentru această evaluare a 

siguranței a fost selectată absorbția dermică de 14,4%. 

2. Orală: datele nu sunt disponibile - nu sunt luate în considerare. 

3. Inhalare: Se presupune că 100% 

4. Total: Dermală (14,4%) + Inhalare (presupune 100%) absorbită = (0,3236 mg / kg / zi × 

14,4%) + 0,03 mg / kg / zi = 0,077 mg / kg / zi 

Evaluarea toxicologică computațională 

1. Clasificarea lui Cramer: clasa I, scăzută (judecată de experți) 

2. Analogi selectați: 

A. Genotoxicitate: Niciuna 

b. Toxicitate la doză repetată: Niciuna 

c. Toxicitate asupra dezvoltării și reproducerii: Dehidrolinalol (CAS # 29171-20-8) 

d. Sensibilizarea pielii: Niciuna 

e. Fototoxicitate / Fotoalergenicitate: Niciuna. Toxicitate respiratorie locală: Niciuna.  

METABOLISM  

Nu a fost luată în considerare pentru această evaluare a riscurilor și, prin urmare, nu a fost 

revizuită, cu excepția cazurilor în care aceasta poate să apară în secțiuni specifice de 

efecte, după cum se prezintă mai jos. 

Prezența naturală (chimică discretă) sau compoziția (NCS) 

Linalool se înregistrează în alimente * și ca componentă în unele substanțe naturale 

complexe (NCS): 

PROFIL TOXICOLOGIC-Rezumat 

Genotoxicitate  

Pe baza datelor actuale existente și a nivelurilor de utilizare, linalool nu prezintă o 

preocupare pentru toxicitatea genetică. 
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Evaluarea riscurilor 

Potențialul genotoxic al linaloolului a fost evaluat pentru mutagenicitate în bacterii și celule 

L5718Y tk +/- de celule de șoarece și prin citogenitate în celule ovariene de hamster 

chinez (CHO) prin SCE, un studiu de aberații cromozomiale și un test micronucleus in 

vivo. Revizuirea materialului de parfum pe linalool (Letizia et al., 2007), sintetizează datele 

disponibile, inclusiv studiile Ames negative cu tulpinile de S. typhimurium TA92, TA94, 

TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 și E. coil tulpina WP2 uvrA, testul de schimbare 

cromatică somatică negativă în celule CHO, un test negativ pentru inducerea sintezei ADN 

neprogramate în hepatocite primare de șobolan și un test negativ in vivo pentru 

micronuclei de șoarece. În plus, US NTP a arătat că linalool nu este mutagen în S. 

typhimurium tulpini TA100, 1535, 97, 98, 102, 104 până la 1000 pg / placă (NTP, studiul 

A67784 din 1999). Mutagenitatea la mamifere a fost evaluată într-un test de limfom de 

șoarece care a demonstrat un rezultat pozitiv slab pentru linalool; totuși, autorii au subliniat 

că rezultatele pozitive în acest test sunt observate în mod obișnuit pentru substanțele 

polare în prezența S9 și pot fi asociate cu schimbări în condițiile de cultură fiziologică, cum 

ar fi pH-ul și osmolalitatea (Heck și colab., 1989). Când a fost efectuat un al doilea studiu 

de limfom de șoarece, care a luat în considerare citotoxicitatea, osmolalitatea și pH-ul, 

rezultatele au fost negative (RIFM, 1994b). Linalool a fost, de asemenea, revizuit de către 

Panelul Experților RIFM * și a concluzionat că datele privind mutagenitatea și 

clastogenitatea sunt suficiente pentru a indica faptul că linalool nu este genotoxic (Bickers 

et al., 2003). Mai recent, un test micronucleos in vitro efectuat utilizând linalool a 

demonstrat efecte negative asupra mutagenității și clastogenecității (DiSotto și colab., 

2011), susținând în continuare lipsa preocupărilor genotoxice pentru linalool 

Toxicitate la doză repetată 

Marja de expunere pentru Linalool este adecvată pentru punctul final de toxicitate la doză 

repetată la nivelul actual de utilizare. 

Evaluare a riscurilor 

Datele privind toxicitatea după doze repetate de linalool sunt suficiente pentru atingerea 

obiectivului toxic pentru doze repetate. Un studiu teratologic de toxicitate subcronică de 90 

de zile efectuat la șobolani a determinat valoarea NOAEL să fie de 250 mg / kg și zi, pe 

baza greutății corporale reduse (RIFM, 1980). Pentru a ține seama de biodisponibilitatea 

după aplicarea dermică, s-au utilizat date din studiul in vitro privind absorbția cutanată 

(RIFM, 2007a; vezi secțiunea 4) pentru a revizui NOAEL de 250 mg / kg și zi pentru a 
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reflecta doza sistemică. La o penetrare cutanată de 14,4% din doza aplicată, toxicitatea 

revizuită a dozei repetate NOAEL din studiul dermic este de 36 mg / kg și zi. Prin urmare, 

MOE este egal cu NOAEL în mg / kg / zi împărțit la expunerea totală sistemică, 36 / 0.077 

sau 468. 

Toxicitate asupra dezvoltării și reproducerii 

Marja de expunere pentru Linalool este adecvată pentru obiectivele de toxicitate asupra 

dezvoltării și reproducerii la nivelul actual de utilizare. 

Evaluare a riscurilor 

Datele privind toxicitatea asupra dezvoltării linalool sunt suficiente pentru atingerea 

obiectivului toxicității asupra dezvoltării. A fost efectuat un studiu de toxicitate asupra 

dezvoltării gavajului la șobolani care au concluzionat un NOAEL de 1000 mg / kg / zi, cea 

mai mare doză testată (Politano et al., 2008). Prin urmare, MOE pentru toxicitatea pentru 

dezvoltare este egal cu NOAEL în mg / kg / zi împărțit la expunerea totală sistemică, 1000 

/ 0.077 sau 12987. Nu există date privind toxicitatea asupra reproducerii la linalool. 

Materialul de dehidrolinalol (CAS # 29171-20-8, vezi secțiunea 5), are un studiu de 

screening pentru toxicitatea reproducerii la șobolani. S-a stabilit că NOAEL este de 750 

mg / kg și zi pentru bărbați, cea mai mare doză testată și 200 mg / kg și zi pentru 

descendenți și baraje, pe baza semnelor clinice materne și a scăderii indicelui și a 

viabilității nașterii vii (ECHA REACH Dosar: Linalool Citește întreaga toxicitate cheie la 

reproducere.003; accesat 02/21/13). Un studiu de toxicitate asupra dezvoltării genoge la 

șobolanii cu linalool a concluzionat un nivel NOAEL de 500 mg / kg și zi pentru toxicitatea 

maternă, pe baza creșterii greutății corporale reduse și a consumului de hrană (Politano et 

al., 2008). Studiul toxicității subcronice dermice pe 90 de zile cu linalool la șobolani (RIFM, 

1980), pe lângă evaluarea obiectivelor sistemice, a inclus greutățile organelor (testicule și 

ovare) și histopatologia (testicule, epididim, ovare, pituitară și tiroidă) observate. Împreună, 

aceste date indică faptul că nu există nici o preocupare pentru toxicitatea asupra funcției 

de reproducere. Cel mai conservator NOAEL a fost selectat pentru această evaluare a 

siguranței. Prin urmare, MOE pentru toxicitate reproductivă este egală cu dehidrolinalool 

NOAEL în mg / kg / zi împărțită la expunerea sistemică totală, 200 / 0,077 sau 2597. 

Sensibilizarea pielii 

Pe baza datelor existente, Linalool nu prezintă îngrijorarea privind sensibilizarea pielii. 
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Evaluarea riscurilor 

Linalool nu este prevăzut a fi reactiv direct la proteinele pielii (Roberts et al., 2007; OECD 

toolbox v3.0). Cu toate acestea, este cunoscut faptul că linalool suferă o autooxidare 

rezultând produse de degradare care pot fi reactive la proteine (Skold et al., 2004a). La 

metodele de testare a cobaiului și la analiza locală a ganglionilor limfatici (LLNA) s-au 

raportat rezultate pozitive și negative (Basketter și colab., 2002; Ishihara și colab., 1986; 

Klecak, 1979, 1985; Sharp, 1978; ., 2004b). Au fost evaluate diferite calități ale linaloolului. 

În aceste studii LLNA și cobai, rezultatele pozitive s-au dovedit a fi rezultatul produselor de 

iritare și sensibilizare a autoxidării (RIFM, 2010b, Skold et al., 2002, Skold et al., 2004a). În 

studiile de confirmare la om, nu s-au observat reacții de sensibilizare la linalool la 

concentrația maximă testată de 12,7% (14,998 μg / cm2) (Greif, 1967; RIFM, 1975; RIFM, 

2005). Pe baza datelor disponibile, linalool nu prezintă o preocupare pentru sensibilizarea 

pielii. Notă: Întrucât linalool este considerat a fi un produs care nu este sensibil, produsele 

de autoxidare din acest material sunt cunoscute a fi alergeni de contact. Linalool și 

produse naturale bogate în linalool fac obiectul unui standard IFRA care definește o 

specificație de bună practică de fabricație (GMP) care limitează nivelurile de peroxid la 20 

mmol / l, cu o recomandare de a adăuga un antioxidant la momentul producerii (IFRA, 

2004 ). 

Fototoxicitate / fotoalergenicitate 

Pe baza spectrelor UV / Vis disponibile, împreună cu datele existente, nu se așteaptă ca 

linalool să prezinte o preocupare pentru fototoxicitate. 

Evaluarea riscului Spectrele de absorbție UV demonstrează că acest material are puțin 

până la nici o absorbție în regiunea UV (290-700 nm). Deși spectrele nu sunt adecvate 

pentru efectuarea unei evaluări de referință, în studiile efectuate la porcine de Guineea și 

în studii la om, nu s-au observat reacții care să indice răspunsurile fototoxice (RIFM, 

1982a, RIFM, 1983a). Pe baza datelor existente, linalool nu prezintă o preocupare pentru 

fototoxicitate. 

Toxicitate respiratorie locală 

Marja de expunere pentru Linalool este adecvată pentru obiectivul respirator la nivelul 

actual de utilizare. 

Evaluarea riscurilor 

Expunerea la inhalare estimată pentru expunerea combinată a fost luată în considerare 

împreună cu datele toxicologice din literatura de specialitate pentru a calcula MOE din 
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expunerea la inhalare la linalool atunci când este utilizat în parfumerie. În mod specific, un 

raport NOAEC de 10 ppm (63 mg / m3, cea mai mare doză testată) a fost raportat de 

Randazzo și colab. (2013), într-un studiu de inhalare acut de 2 săptămâni. Efectele s-au 

limitat la constatările microscopice neadmice în cavitatea nazală. 

Acest NOAEC exprimat în mg / kg pulmonar greutate / zi este: 

• (63 mg / m3) (1 m3 / 1000 L) = 0,063 mg / l 

• Ventilație minimă (MV) de 0,17 L / min pentru un șobolan Sprague-Dawley × durata 

expunerii de 360 de minute pe zi (T / zi) (conform ghidului de studiu GLP) = 61,2 L / zi 

• (0,063 mg / l) (61,2 L / zi) = 3,86 mg / zi 

• (3,86 mg / d) / (0,0016 kg greutate pulmonară de șobolan *) = 2409,75 mg / kg lw / zi 

Pe baza rezultatelor sondajului IFRA pentru produse hidroalcoolice, percentila 97.5 a fost 

raportată la 12,70%. Presupunând că aceeași cantitate este utilizată în toate tipurile de 

produse (parfumuri fine, pulverizatoare de păr, antiperspirante / deodorante, lumanari, 

aerosoluri și difuzoare de stuf), expunerea combinată la inhalare ar fi de 1,18 mg / zi pe 

baza rezultatelor sondajului IFRA pentru utilizarea percentilei 97.5 în produse 

hidroalcoolice la o persoană fizică de 60 kg utilizând modele 2-Box / MPPD ale RIFM în 

modele silico. Pentru a compara această expunere estimată cu Randazzo NOAEC 

exprimată în mg / kg pulmonar / zi, această valoare este împărțită la greutatea pulmonară 

umană de 0,65 kg (Carthew et al., 2009), pentru a se obține 1,81 mg / kg pulmonar 

greutate / zi, rezultând un MOE de 1331 (adică [2409,75 mg / kg lw / zi] / [1,81 mg / kg 

pulmonar greutate / zi]). 

Deoarece MOE este semnificativ mai mare de 100, fără ajustarea pentru factorii de 

incertitudine specifici legate de variația inter-specie și intra-specie, expunerea materială 

prin inhalare, la 12,70% într-o combinație a produselor menționate mai sus, este 

considerată sigură în cadrul celui mai conservator scenariu de expunere a consumatorilor. 

Subgrupuri de pacienti: 

• 75 pacienti cu alergie de contact la produsele cosmetice au fost identificati printer 1781 

pacienti testati . 3 pacienti au furnizat o reactie alergica la Linalool, care a fost present intr-

un sampon, loriune de par si spuma de ras. 

• au fost identificate intredientele cauzatoare la 119 pacienti cu alergie de contact la 

produsele cosmetice. Un pacient a fost allergic la linalool, atunci cand a fost testat prin 

tehnica petei cu o solutie 10% in pet. (5). 
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Rapoarte de caz: 

• Un barbat in varsta de 52 ani a dezvoltat alergie de contact la after-shave. Linalool si 

hydroxycitronallal present in after-shave a fost determinat ca agentul causative prin 

testarea patch. 

Concentratii de testare: 

Linalool 30% poate fi folosit pentru testarea prin tehnica petei (patch) dupa De Groot 

Sumar 

Un studiu cu un caz si un studiu cu 3 cazuri de alergie de contact la linalool au fost gasiti 

printre apcientii cu eczema datorata produselor cosmetice 
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LINALYL ACETATE 

 

IDENTITATE SI UTILIZARI 

Acetatul de linalil este un fitochimic natural gasit in multe flori si plante aromatice. Este una 

dintre principalele componente ale uleiurilor esenţiale de bergamota şi lavandă. Din punct 

de vedere chimic, este esterul de acetat de linalool, iar cei doi apar deseori în combinaţie. 

acetat de linalil sintetic este uneori folosit ca un un produs contrafacut în uleiuri esenţiale 

pentru a le face mai vandabile. De exemplu, poate fi adăugat la uleiul de lavanda care 

este apoi vândut ca ulei de levănţică mai de dorit. 

Produsul chimic are un gust similar cu modul în care miroase, cu miros de fructe plăcut 

care aminteşte de ulei de bergamota si menta. Este găsit in Mentha citrata şi are toxicitate 

scazuta pentru oameni, este toxic pentru peşti, şi extrem de toxic pentru Daphnia. Acetatul 

de linalil este de asemenea combustibil 

 

structura 

 

Denumire IUPAC:  

3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate 

Alte denumiri: Bergamiol, Bergamol, Linalool 

acetate 

identificatori 

CAS Numar 115-95-7  

Proprietati 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Linalyl_acetate.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_nomenclature
https://en.wikipedia.org/wiki/CAS_Registry_Number
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=115-95-7
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Formula chimica C12H20O2 

Masa molara 196.29 g·mol−1 

Aspect Lichid incolor 

Densitate 0.895 g/cm3 

Punct de topire 85 °C 

Punct de fierbere 220 °C 

Solubilitate in apa Insoluble 

Solubilitate in etanol si dietil 

eter 

Soluble 

PROFIL TOXICOLOGIC 

Toxicitate acuta 

Linalyl acetate prezinta toxicitate acută foarte scăzută la mamifere, Valoarea LD50 orală 

acută este de> 13360 mg / kg, în timp ce LC50 inhalare este> 2740 mg / m3.  

Iritare/sensibilizare 

Acetatul de linalil nu are sau un potenţial foarte scăzut pentru a irita pielea umană. Nu sunt 

disponibile informaţii cu privire la posibila iritare a ochilor. Bazat pe utilizarea în produsele 

cosmetice (constituent al parfumurilor) a acetatului de linalil este pus la îndoială faptul că 

substanţa are proprietăţi semnificative sensibilizante.  

Toxicocinetica 

Acetatul de linalil este un ester, care este de aşteptat să fie hidrolizat la linalool şi acid 

acetic în tractul gastro-intestinal.  

Toxicitate la doze repetate 

Într-un studiu de şobolan oral cu durata de 28 de zile, principalele efecte ale produsului de 

hidroliză, linalool (72,9%), s-au constatat cresteri in greutate a ficatului şi rinichilor, lobi de 

ficat îngroşati şi zone palide la nivelul rinichilor şi la femele numai vacuolizare 

hepatocelulară citoplasmatica. Alte rezultate au fost legate de iritaţia locală a tractului 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
https://en.wikipedia.org/wiki/Density
https://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_point
https://en.wikipedia.org/wiki/Aqueous_solution
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gastro-intestinal. Pe baza efectelor asupra ficatului şi rinichilor o valoare NOAEL de 160 

mg / kg greutate corporală / zi a fost derivată pentru linalool (echivalent cu 148 mg / kg 

greutate corporală / zi linalil acetat). În acest studiu s-a găsit nici un efect asupra 

gonadelor masculine şi feminine. Linalool (72,9%) a fost testat într-un test de screening de 

reproducere (non-OECD).  Valoarea NOAEL pentru toxicitate maternală pe baza semnelor 

clinice şi efectelor asupra greutăţii corporale şi a consumului de alimente a fost de 500 mg 

/ kg greutate corporală / zi pentru linalool (echivalent cu 464 mg / kg greutate corporală / zi 

linalil acetat).  

Toxicitate pentru reproducere 

Valoarea NOAEL privind toxicitatea pentru reproducere şi toxicitatea asupra dezvoltării 

este de 500 mg / kg greutate corporală / zi (echivalent cu 464 mg / kg greutate corporală / 

zi acetat de linalil), în funcţie de mărimea scăzuta a puilor la naştere şi morbiditate / 

mortalitate ulterioară.  

Genotoxicitate 

Acetatul de linalil nu induce mutaţii genetice sau a efectelor cromozomiale in vitro. 

Expunere 

Piaţa pentru acetat de linalil este 1000-5000 tone. Acesta este utilizat ca intermediar şi 

poate fi găsit în produsele de consum ca săpunuri, produse de curatat, produse cosmetice 

(parfumuri), vopsea uleioasa şi extracte vegetale. Acetatul de linalil este un aditiv 

alimentar. Produsele alimentare conţin între 1,9 (băuturi răcoritoare) şi 13 ppm (gumă de 

mestecat), acetat de linalil. Există un potenţial de expunere ocupaţională. Consumatorii 

pot fi expuşi oral şi dermal.  
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TERPINEOL 

 

Sinonime 

3-cyclohexene-1-methanol,α,α,4-trimethyl-(9CI) 

p-menth-1-en-8-ol (9CI) 

terpenol 

terpenol schlechthin 

α,α 4 trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol 

CAS 10482-56-1 

Date de toxicitate 

DL50 oral sobolan=5170 mg/kg 

DL50 oral soarece=12080 mg/kg 

DL50 intra muscular soarece = 2 g/kg 

Efecte 

Inhalarea: poate fi periculos daca este inhalat. Vaporii sau amestecul este iritant pentru 

ochi, mucoase si tractul respirator superior 

Piele: poate di periculos daca este absorbit prin piele. Cauzeaza iritarea pielii 

Ingestie: periculos daca este inghitit. 

Date monografice 

Ulieuurile esentiale si constuituentii lor monoterpenoizi au fost larg utilizati ca parfumuri in 

cosmetice, ca aditivi alimentari de aromare precum si ca agenti intr-o serie de produse 

casnice, ca ingredienti activi intr-o serie de medicamente si ca intermediari in sinteza 

substantelor chimice de parfumare. Un studiu a investigat potentialul mutagen a sase 

compusi monoterpenoizi: doua aldehide (citralul si citronelalul) o cetona [(±)-camphos, un 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Terpineol.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Terpineol.png


67 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

oxid (1,8-cineol, cunoscut ca si eucaliptol) si doi alcooli (terpineol si (-)menthol). A fost 

evaluata mutagenitatea prin testul Ames Salmonella/microzomi (tulpinile testate au fost 

TA97a, TA98, TA100 si TA102), cu si fara adausul unui sistem de activare metabolica 

extrinsec (fractie S9 de ficat de soarece liofilizata indusa de Aroclor 1254). In toate 

cazurile, limita superioara a intervalului dozei testate a fost fie cea mai mare doza netoxica 

sau cea mai mica doza de monoterpene toxica pentru tulpina TA100 in cadrul unui test de 

toxicitate preliminar. Nu s-au gasit efecte mutagene ale (±) camphor, citral, citronelal, 1,8 

citroneol si (-) menthol. Terpineolul a cauzat o usoara crestere a numarului de revertanti 

his+, dar asociata cu doza a tulpinii testate TA102 insa nu si in cazul adausului de 

amestec S9. Rezultatele acestui studiu sugereaza ca inafara de terpineol, compusii 

monoterpenoizi testati nu sunt mutageni prin testul Ames) 

[Sursa: Gomes-Carneiro MR, Felzenszwalb I, paumgartten FJ. Mutagenicity testing 

(±)camphor, 1,8-cineole, citral, citronelal, (-) menthol and terpineol with the 

Salmonella/microsome assay., Mutat Res 1998 Aug 7;416(1-2) 129-36] 

 

 

 
 
 

 

 

 

Elaborat de________________________________________ Data: 17.04.2018 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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10. INFORMATII CU PRIVIRE LA PRODUSUL COSMETIC  

Includerea oricăror informaţii suplimentare care nu sunt incluse la alte poziţii din 
partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, dar care sunt considerate 
relevante pentru a realiza evaluarea siguranţei produsului. 

Această secţiune din raportul privind siguranţa produsului cosmetic conţine alte informaţii 
relevante, fie referitoare la produs sau la formulări similare, de exemplu studii existente 
realizate pe voluntari umani, fie referitoare la substanţe specifice, cum ar fi concluziile 
confirmate şi dovedite temeinic ale evaluărilor riscurilor, realizate în alte domenii relevante. 

Această secţiune ar putea fi utilizată pentru a face referire la informaţiile privind 
substanţele sau amestecurile utilizate şi în alte tipuri de produse, cum ar fi alimentele şi 
produsele farmaceutice. 

 

 

In perioada 03.4-16.04..2018 a fost efectuat un test pentru verificarea compatibilitatii 
produsului cosmetic « ULEI VOLATIL DE LAVANDA » prin aplicare dermala  unica in 
conditii neocluzive (patch-test), in conditii experimentale exagerate, la 10 subiecti cu 
varsta cuprinsa intre 18 si 65 ani. Rezultatele studiului nu au evidentiat reactii adverse de 
tip iritativ sau inflamatorii la subiectii testati. Protocolul si rezultatele studiului insotesc 
prezentul raport. 

 

. 

 

 

 

 

Elaborat de________________________________________ Data: 17.04.2018 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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STUDIU DE IRITABILITATE A PIELII PRIN PATCH – TEST 
 

Cuprins 

1 FISA DE DATE A PROBEI  
2 PRINCIPIUL METODEI  
3 SELECTIA SUBIECTILOR  
3A Criteriile de admitere si inrolare a subiectilor  
3B Criteriile de includere  

3C Criteriile de excludere  

3D Intreruperea studiului  
3E Restrictii  
4 MODUL DE LUCRU  
4A Puncte de normalizare si control  
4B Inregistrarea rezultatelor  
4C Metoda de colectare a datelor  
5 INTERPRETAREA DATELOR  
6 REZULTATE  
7 CONCLUZII  
8 BIBLIOGRAFIE  
9 ANEXA: FISE DE EVALUARE  
 
2. PRINCIPUL METODEI 
Metoda consta in aplicarea ocluziva a produsului cu ajutorul patch-ului (de obicei Camera 
Finn- plasturi de aluminiu cu volumul de 20 microlitri sau alt tip de plasture care asigura 
conditii de testare similare) pe pielea spatelui sau a antebratului a 10 de subiecti umani. 
Activitatea iritativa a produsului este evaluata clinic: 

- la 30 de minute (T1) dupa aplicare ( potential iritativ imediat) 
- la 48 de ore (T2) (potential iritativ) 

prin observarea eritemului indus de catre produs. 
Produsele sunt clasificate cu ajutorul unei scale de iritabilitate care porneste de la valoarea 
“ne-iritant” si se sfarsteste cu valoare “foarte iritant”, in functie de severitatea reactiilor de 
iritare observate, precum si in functie de frecventa de aparitie la diferiti subiecti. 
 
3. SELECTIA SUBIECTILOR 
 
3.1. Criterii de admitere si inrolare a subiectilor 
 
Procedurile de inrolare si acceptare a subiectilor ce urmeaza a fi supusi testului, sunt 
descrise in scopul de a li se asigura toate informatiile despre studiu si de a fi avertizati 
asupra posibilelor riscuri sau consecinte ce rezulta in urma participarii lor la test. 
Fiecare subiect va citi si va semna asentimentul sau la protocolul descris mai jos. Acest 
protocol va fi prezentat de catre evaluator, inainte de participarea la testul propriu-zis. 
 
Selectia a fost efectuata in concordanta cu criteriile prezentate mai jos: 
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3.b. Criterii de includere 
 

- Rasa : caucaziana 
- Varsta : adulti cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani; numarul subicetilor 

mai varsnici de 55 de ani trebuie sa nu depaseasca 10% din totalul 
lotului. 

- Sex : barbati sau femei 
- Starea de sanatate : fara patologie in perioada imediat premergatoare 

studiului cat si in timpul acestuia; 
- Cel putin absolvent de studii medii 
- Usor de contactat 

 
3.c. Criterii de excludere 
 

- Persoane care nu pot fi incluse deoarece nu respecta criteriile de la 
punctul 3.b. 

- Subiectii care au participat la teste epicutanate in ultimele patru 
saptamani sau la testari de sensibilizare in ultimele sase luni; 

- Subiectii care urmeaza tratament farmaceutic sistemic sau local, care 
poate influenta testul (ex. antihistaminice, cortizon, etc) 

- Femei insarcinate sau care alapteaza 
- Persoane care au prezentat chiar si temporar boli cutanate cronice 
- Subiecti care sunt expusi de obicei sau care au fost expusi recent la 

radiatii UV; 
- Persoane care au demonstrat ca prezinta intoleranta la medicamente, 

produse cosmetice, nichel. 
 
3.d. Intreruperea studiului 
 
Studiul poate fi intrerupt intr-una din urmatoarele situatii : 

- indisponibilitatea subiectului; 
- libera alegere a subiectului de a nu mai participa la studiu 
- motive care nu sunt de natura clinica 
- motive de natura clinica care nu au legatura cu studiul (ex. imbolnavire, 

interventie chirurgicala; etc) 
- motive de natura clinica legate de studiu (iritare puternice sau reactii 

alergice) 
 
Toate evenimentele legate de intreruperea studiului vor fi trecute in raportul final. 
 
3.e. Restrictii 
 
Se impun urmatoarele restrictii asupra subiectilor in perioada testarilor: 

- sa nu foloseasca produse sau detergenti pe aria de testat 
- sa nu umezeasca stripul (plasturele) 
- sa nu practice sport 
- sa nu se expuna la radiatii UV; 

 
4. MODUL DE LUCRU 
 
Produsele sunt introduse in plasture (cu diamterul de 8 mm, 50 mm2 suprafata, si volum 
de 20 microlitri). 
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Plasturele este introdus in strip (ce poate fi Scanpor sau orice alt inlocuitor – 2 x 5 plasturi 
pentru un strip) pe o suprafata de piele de 60 cm2> 
Produsul de testat este introdus direct in plasture . Se aplica doi plasturi continand acelasi 
produs. 
Pentru pudre, pentru produsele cu matrice sub forma de petrolatum, sau geluri cu 
compozitie de parfumare sau produsele cu baza inerta de emulgator se foloseste acest 
tipul Scanpor, insa pentru produsele fluide se foloseste un disc de hartie absorbanta 
saturata care se introduce in plasture. 
Produsele cosmetice care contin surfactanti sunt testate in dilutie, efectuata astfel incat 
concentratia de substanta activa sa fie de 7%. 
Pentru produsele care nu sunt de natura cosmetica (ex. detergenti de suprafata si pentru 
obiecte) acestea se testeaza in dilutie, cu o concentratie de substanta activa de 1%, cu 
exceptie in cazul in care producatorul indica in instructiunile lui de folosire o alta 
concentratie. 
Aplicarea plasturelui (sau a Camerei Finn) este efectuata la cateva minute dupa imbibare 
pentru a evita evaporarea sau uscarea produsului. 
Celulele (camerele) sunt aplicate se spate sau pe antebratul fiecarui subiect, pe piele 
sanatoasa, curatata in prealabil de sebum. 
Dupa aplicarea plasturelui si respectiv a stripului, se apasa usor asa incat sa iasa aerul si 
aderenta sa fie perrfecta. 
Peste intregul camp se mai aplica un plasture (de obicei Micropore sau un alt plasture cu 
proprietati similare) care sa asigure u buna aderare a sistemului. 
 
4.a. Puncte de normalizare si control 
 
Concomitent cu cele prezentate mai sus, se aplica si un plasture gol in acelasi mod si 
conditii cu plasturii continand substanta de testat. 
Un alt plasture continand ulei de vaselina sau apa distilata va fi aplicat concomitent si in 
aceleasi conditii in situatia in care produsul se testeaza in dilutie cu matricea respectiva. 
In cazul in care apare o reactie iritativa la nivelul plasturilor situati in aria de control 
(plasture gol sau matrice), aceasta insemana ca subiectuil este alergic sau sensibil la 
matrice sau ca el nu este sanatos. In acest caz, subiectul este indepartat din studiu si este 
inlocuit cu altul. 
 
4.b. Inregistrarea rezultatelor 
 
La 30 de minute dupa aplicare (T1), jumatate din  stripuri sunt indepartate si se evalueaza 
Potentialul Iritativ Imediat (PII); 
 
4.c. Metoda de strangere a datelor 
 
Dupa tipul afectat aplicarii, aria de testat este marcata si stripul este inlaturat. 
Aria de aparitie a reactiilor pe piele se controleaza imediat. 
Reziduurile de produs de pe piele sunt eliminate cu un tampon de vata. Rezultatele sunt 
inregistrate la 30 de minute dupa indepartarea stripului, in scopul de a permite inrosirii 
cauzate de strip sa dispara de pe piele. 
Produsele care cauzeaza iritatii sunt identificate cu ajutorul unei folii transparente pe care 
se reproduc pozitiile plasturilor din aria de testat.  
O inrosire evidenta dupa 30 de minute este considerata ca fiind un semn de iritatie 
cauzata de catre produs; 
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Exista 6 tipuri de reactie: 
 

- -             fara eritem 
- + / -        eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 
- +            eritem, omogen neclar 
- ++          eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 
- +++        eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 
- ++++      necroza 

 
Se mai face o verificare la 24 de ore dupa indepartarea plasturelui (T3) 
O inrosire persistenta este considerata ca fiind reactie alergica subiectiva la una din 
componentele produsului sau o iritatie prelungita. 
 
5. INTERPRETAREA DATELOR 
 
Potentialul Iritativ Imediat (PII) si Potentialul Iritativ sunt evaluate separat. 
 
Potentialul Iritativ a produsului este evaluat luand in considerare urmatoarele : 
 
- numarul de reactii pe care le cauzeaza produsul din numarul total de subiecti la timpul 

(T2); 
- severitatea reactiilor iritative observate, si in in mod special: 

- eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase”;daca dispare dupa 24 de ore de 
la indepartarea produsului nu este luat in considerare la calculul final 

- eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule sau necroza; reactiile se socotesc 
dublu 

 
 
Potentialul iritativ final se calculeaza luand in considerare procentul de subiecti care 
prezinta fenomenele iritative de diferite grade conform descrierii anterioare la timpul T2 ( 
Tabelul 1) 
O inrosire persistenta sau o reactie detectata in timpul celei de-a doua citiri (T3) nu este 
luata in considerare la calculul final, insa este raportata separat ca fiind o reactie alergica 
subiectiva la componentele produsului sau ca un caz de ititabilitate prelungita. 
 
Tabelul 1 : VALORI DE IRITABILITATE (PII sau PI) 

 

PROCENT DE IRITATII IRITATIE 

   0 % ≤ 5 % Fara reactie  

> 5 % ≤ 10 % Minima 

> 10 % ≤ 30 % Moderata 

> 30 % ≤ 50 % Medie 

> 50 % ≤ 80 % Puternica 

> 80 % ≤ 100 % Maxima 
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7. CONCLUZII 
La acest capitol s-au notat urmatoarele : 
- numarul de subiecti care au finalizat testul conform programarii initiale 
- rezultatele privind Potentialul Iritativ Imediat legat de inducerea reactiilor iritative asupra 

subiectilor dupa 30 de minute de aplicare ocluziva (T1) – sunt prezentate in anexa 
- rezultatele privind Potentialul Iritativ legat de inducerea reactiilor iritative asupra a 

subiectilor dupa 48 de ore de aplicare ocluziva (T2) sunt prezentate in anexa 
- alte fenomene raportate de subiecti –  
- reactiile observate la timpul (T3) de citire 
 
8. CONCLUZII 
In baza testarilor dermatologice efectuate conform metodologiei descrise anterior, se 
poate spuna ca  
 

Produsul  

 

ULEI VOLATIL DE LAVANDA 

Fabricat si comercializat de firma SC NATURAL ESSENTIAL SRL - Romania, cu formula 
calitativa si cantitativa declarata, conform fisei anexate, poata fi clasificat ca NEIRITANT in 
contact cu epiderma la concentratia de 0,5% aplicat in ulei de masline, pentru un lot de 10 de 
subiecti, selectati conform criteriilor descrise in protocolul de lucru 
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Lucrat,       
ALPM48486,  
eliberata de Ministerul Sanatatii- 
Directia Generala, Reforma, Programe de Sanatate si Acreditare 

 
Cercetator princ. I , spec. biologie Pauna Marin 
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FISA DE DATE A PROBEI SUPUSE EXPERTIZEI - 1/2018 

 
Denumirea comerciala : ULEI VOLATIL DE LAVANDA 
Cod de bare : <prototip> 
numarul de lot – -prototip 
data fabricatiei, -  
termen de valabilitate sau data expirarii – …. 
un cod numeric atribuit pe parcursul receptionarii probei, experimentului, furnizarii datelor 
catre beneficiar, arhivarea datelor si a contra-probei si re-evaluare in caz de litigiu 
0304NE02 
data la care a fost primit produsul pentru testat : 03.04.2018 
data pentru care contra-proba nu mai este valabila : 16.07.2018 
date legate de importator SC NATURAL ESSENTIAL - Romania 
conditia in care se prezinta proba prelevata :  
buna,      
satisfacatoare,    
nesatisfacatoare   
sigilata     
nesigilata:     
descrierea produsului :  
cantitate:  
forma fizica (stare de agregare): fluid parfumat 
Formula calitativa si cantitativa (INCI) : conform specificatiei tehnice  
-      conform dosarului de produs  
- declarata pe eticheta    
Daca exista informatii suplimentare privind alte testari ale produsului, si daca s-au 
semnalat reactii adverse la anumiti utilizatori – nu exista 
 
Concluzii: In baza testarilor dermatologice efectuate, produsul ULEI VOLATIL DE 
LAVANDA este NEIRITANT pentru epiderma umana iar compozitia este conforma 
normativelor nationale existente.  
Se recomanda notificarea produsului ULEI VOLATIL DE LAVANDA si comercializarea 
acestuia pe piata romaneasca. 
 

 
Lucrat,         

Cercetator pr. I Pauna Marin  

ALP75143, eliberata de Ministerul Sanatatii-  
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6. REZULTATE 
Rezultatele vor cuprinse in urmatoarul raport de incercari (testari): 

- Denumirea produsului: ULEI VOLATIL DE LAVANDA 
- Concentratia in care a fost testat : diluat 0,5% in ulei de masline 
 
POTENTIAL IRITATIV IMEDIAT (PII) 
(la 30 de minute dupa aplicarea produsului T1) 

Numar total de subiecti 10 

Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 
Cazuri de eritem, omogen neclar 
Cazuri de eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 
Cazuri de eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 
Cazuri de necroza 

0 
0 
0 
0 
0 

Numar total de cazuri 0 

Procentaj de iritatii 0% 

 
POTENTIAL IRITATIV (PI) 
(la 48 de ore dupa aplicarea produsului T2) 

Numar total de subiecti 10 

Subiecti cu piele iritata 

A. Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 0 

B. Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase”     
     care persista dupa 24 de ore 

0 

C. Cazuri de eritem, omogen neclar 0 

D. Cazuri de eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine 
definit 

0 

E. Cazuri de eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 0 

F. Cazuri de necroza 0 

Numar total de cazuri de iritare (B + C + 2E + 2F) 0 

Procent de iritatii 0% 

Cazuri de iritare care persista dupa 24 de ore (C,D,E,F) 0 

Iritatii intarziate.cazuri de alergii raportate dupa 24 de ore 0 

 

 Procentaj de iritatii Rezultate 

PII 0% Fara reactie 

PI 0% Fara reactie 

Concluzii: In baza testarilor dermatologice efectuate, produsul ULEI VOLATIL DE 
LAVANDA este NEIRITANT pentru epiderma umana iar compozitia este conforma 
normativelor nationale existente.  
Se recomanda notificarea produsului ULEI VOLATIL DE LAVANDA si comercializarea 
acestuia pe piata romaneasca. 
 
Lucrat,         
Cercetator pr. I Pauna Marin 
ALP75143, eliberata de Ministerul Sanatatii-  
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PARTEA B – Evaluarea sigurantei produsul cosmetic 

 

1. CONCLUZIA EVALUARII 

Evaluarea datelor disponibile referitoare la produs si informatiile asupra ingredientelor 
declarate de producator in documentatia inaintata indica un risc acceptabil capabil sa 
contrabalanseze beneficiile utilizarii de catre consumator.  

Studiul efectuat pentru identificarea potentialului iritativ imediat (PPI) nu a evidentiat efecte 
adverse la 10 subiecti voluntari sanatosi selectati conform criteriilor protocolului. 

Din documentele puse la dispozitie de catre solicitant, reiese ca produsul « ULEI VOLATIL 
DE LAVANDA » contine ingrediente avand un istoric indelungat de utilizare si care pana in 
prezent nu au fost luate incluse intr-un program de revizuire a sigurantei al Comisie 
Europene, generat de rapoarte cu privire la reactii adverse 

Produsul a fost  evaluat in conform Documentului Indrumator no. SCCS/1501/12 “The 
SCCP's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety 
Evaluation- 8th Revision adaoptat in plenara din 11 decembrie 2012. In calcului scenariilor 
de expunere s-au folosit si valori ale parametrilor din programul ConsExpo (recunoscut de 
comitetele stiintifice europene aplicabil la modelarea expunerii tuturor produselor destinate 
consumatorilor neprofesionisti).  

Marjele de siguranta calculate pentru ingredientii declarati de producator (MoS) sunt 
≥ 100, astfel incat exista un risc scazut de toxicitate sistemica pentru consumator. 

Firma SC NATURAL ESSENTIAL SRL -Romania, răspunde in calitate de producator si 
persoana responsabila cu plasarea pe piata - asupra respectarii prevederilor de la art.  3, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cu art. 19 alineatele (1), (2) si (5), precum si cu 
articolele 20, 21, 23 şi 24.din Regulamentul (CE) no. 1223/2009. Firma SC NATURAL 
ESSENTIAL SRL – Romania îşi asumă răspunderea pentru conţinutul documentaţiei 
prezentate, etichetei şi fişei tehnice care au stat la baza intocmirii prezentului raport. 

2. AVERTISMENTE SI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CARE FIGUREAZĂ PE 
ETICHETĂ 

Acest produs nu este comestibil 

Ingrediente cu potential alergen care trebuie mentionate in fisa cu date de securitate/ 
eticheta produsului (denumire INCI): Linalol, Limonène, Geraniol, Coumarin 
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3. RAŢIONAMENT 

Prezenta concluzie se bazeaza pe profilul de siguranta al ingredientelor, rezultatele 
calculului expunerii consumatorului si valorile marjei de siguranta. 

 

4. CALIFICAREA EVALUATORULUI ŞI APROBAREA PĂRŢII B 

Numele şi adresa persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

Str. Ing. Giulini nr.2, sector 6 Bucuresti 
J40/5256/16.04.2003  

CUI 15373210 

 

 

 

Dovada calificării persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

ALP75143/9.06.2010 eliberata de Ministerul Sanatatii 

Acest raport s fost elaborat pe baza informatiilor furnizate de SC NATURAL ESSENTIAL 
SRL precum si reteta continand ingredientele folosite in formulare. Autorul raportului are 
pregatire teoretica si practica in biologie, specialitatea citotoxicologie. 

Este cercetator principal gradul I si a lucrat 30 ani in Institutul de Sanatate Publica 
Bucuresti, in prezent denumit Institutul National de Sanatate Publica. 

Pana la retragerea din activitate la limita de varsta, prin calificarea sa a colaborat in 
elaborarea legislatiei si a sprijinit din punct de vedere tehnic deciziile Ministerului Sanatatii 
in domeniul protectiei mediului, preponderent siguranta cosmeticelor. A fost doctorand in 
citotoxicologie, participand la derularea a numeroase contracte de cercetare. A activat in 
domeniul academic, ocupand functia de asistent in cadrul Facultatii de Biologie, 
Universitatea Bucuresti. La data intreruperii colaborarii cu Institutul de Sanatate Publica 
Bucuresti, gradul stiintific ocupat a fost de cercetator principal gradul I. 

 

 

Data si semnătura persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Elaborat de________________________________________ Data: 17.04.2018 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 

 


