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A (Artemisia Absinthium) é uma erva medicinal que, 
segundo registros, deve ser usada há milhares de anos. 
Muito conhecida por suas propriedades medicinais, a 
losna também é usada na fabricação da bebida alcoólica 
absinto. Na Grécia antiga, era usada em homenagem à 
deusa Ártemis, que era a deusa da fecundidade e da 
caça, daí derivou seu nome científico. 

Alguns nomes comuns como a planta também é 
conhecida: Absinto; absíntio; Absinto Romano, absinto-comum, absinto-grande, 
absinto-maior, aluína, alvina, amargosa, artemísia, absíntio, absíntio-comum, acinto, 
acintro. 

Quando usada de maneira correta, sem excessos, a losna aumenta a secreção biliar e 
melhora o funcionamento do fígado, sua infusão tem uma característica bem 
marcante: o sabor amargo! 

Contam que a losna, por essa característica, foi mencionada em um provérbio do sábio 
rei Salomão: “ A infidelidade, ainda que possa ser excitante e doce no seu início, 
costuma ter um fim amargo como a losna!” 

Essa planta também tem outras propriedades como 
 

• tratar anemias 
• ativa  a circulação sanguínea 
• melhora a azia 
• as dispepsias 
• alivia cólicas intestinais 
• limpa e normaliza o funcionamento do estômago 
• trata rins, bexiga e pulmões 
• menstruações difíceis e dolorosas 
• regulariza o ciclo menstrual 
• nevralgias 
• mau hálito 
• prisão de ventre 
• vómitos 
• vermífuga 
• febrífuga 
• tónica, estimulante 
• repele piolhos, etc. 
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Se a infusão for bebida meia hora antes das refeições, age como estimulante do 
apetite e da digestão, sendo útil para tratamento de problemas relacionados à 
anorexia, por exemplo. 

Como se prepara o chá de losna? 
– Ferve-se meio litro de água e desliga-se o fogo, acrescentando-se 1 colher de sopa do 
chá e deixando-se abafado por 10 minutos. 

Cuidados e contra-indicações 
Não deve ser utilizada por gestantes, lactantes nem por longos períodos ou em 
grandes quantidades, pois pode causar reações adversas, como sufocamento ou 
paralisia. 
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