


spis treści

2 prezentacja
firmy.

3 aromaterapia.

5
38

nasze produkty.

39
współpraca.40

środki ostrożności.

41 kontakt.

metody stosowania
olejków eterycznych.



Tematyką olejków eterycznych zajmujemy się od 2009 roku, kiedy to podczas 
podróży do Indii sami przekonaliśmy się o ich skuteczności - dzięki olejkowi z mięty     
pieprzowej migrenowy ból głowy po podróży samolotowej minął jak ręką odjął. Wtedy 
narodził się pomysł, aby sprowadzić te produkty do Europy. Rozpoczęliśmy                         
poszukiwania kolejnych zapachów. Od tego czasu bardzo starannie dobieramy naszych 
dostawców. Podstawowymi kryteriami są: uczciwość, nastawienie na klienta                            
i najwyższa jakość towaru pozyskiwanego z zachowaniem dbałości o środowisko            
naturalne. Naszymi dostawcami nie są wielkie koncerny, gdzie w pogoni za zyskami, 
jakość jest wątpliwa. Korzystamy z małych wytwórców, często są to rodzinne firmy,           
w których to tajniki pozyskiwania olejków eterycznych przekazywano z pokolenia na 
pokolenie. Wyznaczyliśmy sobie misję, aby zapewnić wszystkim klientom dostęp do 
najwyższej jakości wyciągów roślinnych pochodzących z najodleglejszych zakątków 
świata.

Stawiamy sobie za cel dostarczenie Państwu produktów pierwszej klasy,                   
maksymalnie skoncentrowanych. Przywiązujemy ogromną wagę do uczciwości                       
i moralności w biznesie, dzięki czemu zawartość każdej buteleczki to pewna jakość. 
Damai to esencja natury zamknięta w butelce, dlatego w codziennej pracy dbamy, aby 
trafiały do nich jedynie w pełni naturalne i czyste wyciągi z roślin, bo tylko takie            
gwarantują pożądane efekty podczas stosowania. Olejki eteryczne Damai powstały           
w warunkach respektowania rygorystycznych zasad ochrony środowiska. Jest to           
produkt luksusowy, bo w pełni naturalny. Do jego wytworzenia zostały użyte jedynie 
starannie wyselekcjonowane części roślin celem uzyskania jakości terapeutycznej.        
Materiał roślinny pochodzi z ekologicznych plantacji bądź dziko rosnących roślin, na 
których nierabunkowy zbiór wydawane są pozwolenia ilościowe. Naszym                       
długofalowym celem jest wyparcie z rynku produktów podrabianych, syntetycznych 
oraz rozcieńczonych, nieuczciwie nazywanych 100% naturalnymi. Natura jest dla nas 
inspiracją, szanujemy ją, a ona w zamian daje nam to, co najcenniejsze. 

Chcemy, żeby nasza firma kojarzyła się Państwu przede wszystkim z lojalnością, 
uczciwością i pięknym zapachem, aby w codziennej pogoni i rutynie zatrzymać się na 
moment i pozwolić sobie na chwilę luksusu. Olejki Damai zabiorą Państwa                                   
w niesamowitą podróż pełną niezapomnianych doznań. Naszym życzeniem jest by 
zaoferować nie tylko najlepszy towar, ale i profesjonalną obsługę popartą wiedzą i 
indywidualnym podejściem do każdego klienta. Staramy się stale poszerzać ofertę, aby 
każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie i mógł skorzystać z tak ogromnego                   
potencjału olejków eterycznych. Ciągle pogłębiamy wiedzę na temat tajników                   
aromaterapii, by służyć radą i informacją w doborze produktów. Dbamy także o to, aby 
olejki trafiały do Państwa w estetycznej i unikatowej formie tak, by każdy z klientów 
poczuł się wyjątkowo nabywając nasze produkty.

 
Zapraszamy do aromatycznego świata i dziękujemy za Państwa zaufanie.
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O nas



Aromaterapia jest metodą terapii przy pomocy naturalnych olejków eterycznych                   
wprowadzanych do organizmu poprzez drogi oddechowe (wąchanie, wdychanie, inhalacje) i przez 
skórę (masaż, kąpiel lub kompres). Opiera się na zastosowaniu leczniczych i terapeutycznych 
właściwości roślin z wykorzystaniem odpowiadających im olejków eterycznych. Olejki eteryczne 
uzyskuje się z roślin aromatycznych uprawianych we wszystkich częściach świata. Występują one 
we wszystkich częściach roślin - kwiatach, liściach, łodygach, nasionach i korzeniach a istnieją 
rośliny, które dostarczają więcej niż jednego olejku, np. pomarańcza zawierająca 3 olejki w skórce 
owoców, w liściach i w kwiatach, przy czym każdy olejek ma unikatowe właściwości. Wszystkie olejki 
w różnym stopniu działają przeciwbakteryjnie, odkażająco, przeciwzapalnie a nawet                           
przeciwwirusowo. Właściwe zastosowanie olejków aromaterapeutycznych pobudza układ                    
odpornościowy organizmu, zwiększa odporność na zakażenia, poprawia krążenie, działa                  
przeciwbólowo. Ważnym obszarem zastosowania olejków eterycznych jest oddziaływanie na           
psychikę człowieka. Otrzymywanie olejków z roślin jest bardzo kosztowne i stąd wynika ich cena. 
Cena jest m.in. odzwierciedleniem trudności w pozyskaniu surowca, np. 1 kg olejku jaśminowego 
wymaga zerwania ręcznie, o świcie, około 8-10 mln kwiatów jaśminu, zaś w przypadku olejku        
różanego na 1 kg esencji potrzeba 5000 kg płatków ze świeżo otwartych kwiatów. Głównym celem 
aromaterapii jest przywracanie równowagi ciała i umysłu oraz wspomaganie i stymulowanie 
naszych własnych, naturalnych sił obronnych organizmu. Aromaterapia pomaga poczuć się lepiej, 
zwiększa temperament, pomaga się odprężyć oraz zwiększa pewność siebie. Jest ona znakomitym 
antidotum na problemy wynikające z współczesnego stylu życia, stres,rozdrażnienie, poczucie 
napięcia czy bezsenność.

Olejki eteryczne a olejki zapachowe 

Olejki eteryczne są całkowicie naturalnymi wyciągami roślinnymi i tylko takie posiadają            
terapeutyczne właściwości. Te naturalne mają zazwyczaj jedną dominującą nutę zapachową,         
pachnącą bardzo wyraźnie i charakterystycznie. Olejki zapachowe są natomiast kompozycjami        
naturalnych olejków połączonych z syntetycznie uzyskanymi nutami zapachowymi. Olejki te mają 
bardzo złożone nuty zapachowe. Syntetyczne zapachy wypadają słabo przy niezwykłych aromatach 
natury. Są powszechnie stosowane we wszystkich typach kosmetyków, jednak nie przynoszą skórze 
żadnych korzyści, w przeciwieństwie do naturalnych olejków. Niestety bardzo często działają 
drażniąco, powodując alergie, podrażnienia, duszności czy bóle głowy. Bardzo ważnym elementem 
w aromaterapii jest jakość i pochodzenie olejków. Jak już wspomnieliśmy własności                                
aromaterapeutyczne mają jedynie naturalne czyste olejki eteryczne, nieprzerobione,                                   
nierozcieńczone, niefałszowane. Pamiętajmy, że olejki syntetyczne, które są wielokrotnie tańsze, nie 
posiadają tych właściwości. 
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Aromaterapia



nazwa angielska
ANISE 
BASIL 

BERGAMOT 
CAMPHOR 

CEDARWOOD 
CINNAMON BARK 

CITRONELLA 
CLOVE

EUCALYPTUS 
FENNEL
GINGER 

GRAPEFRUIT 
HELICHRYSUM 

JUNIPER
LAVENDER

LEMONGRASS 
LEMON 

LIME 
MANDARIN

NEROLI 
ORANGE BITTER

PALMAROSA 
PATCHOULI 

PEPPERMINT 
PETITGRAIN 

PINE 
ROSEWOOD 

ROSEHIP 
ROSEMARY 
SPEARMINT 

TEA TREE 
WINTERGREEN 
YLANG-YLANG 

nazwa polska
anyż

bazylia
bergamotka

kamfora
drzewo cedrowe

cynamon kora
cytronella

goździk
eukaliptus

koper włoski
imbir

grejpfrut
kocanka
jałowiec
lawenda

trawa cytrynowa
cytryna
limonka

mandarynka
nerola

gorzka pomarańcza
palmarosa

paczula
mięta pieprzowa

petitgrain
sosna

drzewo różane
dzika róża
rozmaryn

mięta zielona
drzewo herbaciane

wintergreen
ylang-ylang

nazwa łacińska
Pimpinella anisum
Ocimum basilicum

Citrus bergamia
Cinnamomum camphora

Cedrus deodara
Cinnamomum zeylanicum
Cymbopogon winterianus

Eugenia caryophyllata
Eucalyptus globulus
Foeniculum vulgare 

Zingiber officinale
Citrus paradisi

Helichrysum italicum
Juniperus communis
Lavendulla officinalis 
Cymbopogon citratus

Citrus limon
Citrus aurantifolia
Citrus reticulata
Citrus aurantium
Citrus aurantium

Cymbopogon martini (Motia)
Polygonatum cablin

Mentha piperita
Citrus aurantium 
Pinus sylvestris

Aniba rosaeodora         
Rosa moschata

Rosmarinus officinalis 
Mentha Spicata

Melaleuca alternifolia
Gaultheria procumbens

Cananga odorata

kraj pochodzenia
Bliski Wschód

Indie
Włochy
Japonia

Indie
Sri Lanka

Indie
Indonezja
Australia

Węgry
Indie

Azja i Południowa Afryka
Francja

Indie
Francja

Tajlandiaa
Indie
Indie
Chiny
Indie
Chiny
Indie

Indonezja
Włochy
Francja
Francja

Peru
Południowa Afryka

Hiszpania
Włochy

Australia
Stany Zjednoczone

Java i Sumatra



Olejek Anyżowy
ANISE Pimpinella anisum
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O  korzystnych właściwościach olejku anyżowego wiedzieli już starożytni. W dzisiejszych 
czasach cieszy się on jeszcze większym powodzeniem. Olejek anyżowy wykazuje przede       
wszystkim działanie uspokajające, antyseptyczne, przeciwskurczowe oraz przeciwreumatyczne. 
Może być z powodzeniem stosowany podczas leczenia zaparć, biegunki, a także w ramach poprawy 
trawienia. Olejek ten ma także działanie rozgrzewające, w związku z czym można go stosować przy 
przeziębieniu, artretyzmie i reumatyzmie. Dzięki właściwościom rozrzedzającym można olejek ten 
wykorzystywać przy astmie, a także przy zapaleniu oskrzeli. Olejek anyżowy stosowany jest także 
w ramach leczenia depresji oraz bezsenności. Substancje zapachowe olejku znajdują swoje            
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Olejek anyżowy wykorzystywany jest między innymi 
w przemyśle spirytusowym, do produkcji słynnej anyżówki. Substancje zapachowe olejku służą 
aromatyzowaniu różnego rodzaju produktów spożywczych, a także leków i kosmetyków.          
Wykorzystuje się go również jako środek, który reguluje zaburzenia trawienne oraz łagodzi bóle 
żołądkowe. Dzięki wspomnianym wcześniej właściwościom antyseptycznym może być                            
z powodzeniem stosowany jako bardzo dobry i skuteczny środek wykrztuśny, w związku z czym 
stanowi popularny składnik wielu preparatów przeciwkaszlowych.

INCI: Anethol (90% ), fixed oil, sugar, choline and mucilage
Nazwa botaniczna: Pimpinella anisum
Nazwa zwyczajowa: Olejek anyżowy
CAS #: 8007-70-3, FEMA: 2094
Gęstość: 0,97400 - 0,98800 @ 72 °F 
Współczynnik załamania: 1,55400 - 1,55480 @ 72 °F
Używane części roślin: Nasiona
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodnąv
Temperatura krzepnięcia: 18,6 - 14 °C (zależna od zawartości anetolu)
Kolor i zapach: Bezbarwna do jasnożółtej ciecz z zapachem lukrecji
Jakość terapeutyczna
Anyż jest zielną rośliną jednoroczną rośnie do niespełna metra wysokości. Rośliny te najlepiej rosnąw lekkiej, żyznej,
dobrze odsączone glebie.
Kraj pochodzenia: Bliski Wschód
Pojemność: 10 ml



Olejek otrzymywany z bazylii pospolitej wykazuje działanie pobudzające oraz odświeżające. 
Stosowany jest w ramach łagodzenia lęków oraz bezsenności. Może być stosowany również jako 
środek przeciwbólowy, szczególnie przy bólach neurologicznych, takich jak: migreny, bóle 
reumatyczne, mięśniowe, czy nerwobóle. Działa kojąco, zwłaszcza przy leczeniu ran po              
ukąszeniach owadów. Olejek bazyliowy można stosować do masażu, kompresów, kąpieli, a także 
do inhalacji, za pomocą specjalnych kominków aromaterapeutycznych. Olejek bazyliowy to 
niezwykle cenny środek pomagający w zwalczaniu wszelkich zaburzeń psychicznych oraz              
psychosomatycznych. Może okazać się bardzo skuteczny w łagodzeniu wspomnianych już 
wcześniej objawów depresji oraz stanów lękowych. Stosuje się go także w stanach stresu oraz 
melancholii. Skutecznie usuwa zmęczenie i dodaje sił. Może być stosowany jako środek               
przeciwbólowy, również w przypadku bólów brzucha, czy bólów menstruacyjnych. Co ciekawe – 
okazuje się skuteczny jako środek przeciwwymiotny. Można go stosować przy nudnościach,   
zaparciach oraz gazach. Łagodzi objawy kaszlu i przeziębienia. Olejek bazyliowy może być również 
stosowany w przypadku nadmiernego pocenia się stóp. Dzięki temu, że wykazuje działanie 
antyseptyczne, a także spowalnia odrastanie włosków, może być stosowany po depilacji. Ma 
działanie odświeżające i łagodzące. Stosuje się go w przypadku różnego rodzaju podrażnień 
skórnych. Doskonale relaksuje ciało i łagodzi różne objawy zmęczenia. Charakteryzuje się 
świeżym, słodkim i delikatnie korzennym aromatem. 

Olejek Bazyliowy

6

BASIL Ocimum basilicum

INCI: citronellol, linalool, myrcene, pinene, ocimene, terpineol,
linalyl, acetate, fenchyl acetate, trans-ocimen, 1,8-cineole,
camphor octanane, methyl eugenol, eugenol beta-caryophyllene
Nazwa botaniczna: Ocimum basilicum
Nazwa zwyczajowa: Common Basil, Sweet Basil
CAS #: 8015-73-4, FEMA: 2119
Gęstość względna: 0,89000 - 0,93000 @ 25 °C
Współczynnik załamania światła: 1,47950 - 1,48950 @ 20 °C
Używane części roślin: łodyga, liście, kwiatostan
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: bladożółty, zapach świeży, słodki, zielny z nutą kamfory
Jakość terapeutyczna
Bazylia jest rośliną jednoroczną, najbardziej znaną jako dodatek kulinarny stosowany szczególnie w kuchni włoskiej,
a także w kuchni azjatyckiej.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olejek bergamotowy otrzymuje się z owoców drzewa bergamotowego. Owoce te są                     
najdelikatniejsze ze wszystkich owoców cytrusowych. Najlepszej jakości olejek otrzymuje się z 
dojrzałych owoców ale jeszcze nie opadłych z gałęzi. Tak pozyskany olejek ma odświeżający 
zapach oraz gorzki smak. Aby wyprodukować 1 kg oleju bergamotki potrzeba około 200                   
kilogramów jego owoców. Olejek bergamotowy znany jest przede wszystkim w przemyśle             
perfumeryjnym ze względy na swój niezwykły zapach. Jak wszystkie olejki cytrusowe jest 
doskonałym antyseptykiem i znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakiego rodzaju  
infekcji gryp, przeziębień, kaszlu, kataru, zapalenie gardła oraz migdałków, czy też podczas           
opatrywania ran i skaleczeń. Olejek eteryczny daje dobre efekty w mieszankach                                 
przeciwtrądzikowych, zmniejszających łojotok, łuszczycę jak również wrzody. Olejek                         
bergamotowy cechują również właściwość dezodoryzującą. Bywa również stosowany przy 
stanach zapalnych pęcherza i dróg moczowych. Do właściwości leczniczych można zaliczyć 
również zmniejszanie napięcie nerwowego, stresy, emocje, stany depresji a także melancholii.

Olejek Bergamotowy
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BERGAMOT Citrus bergamia

INCI: Limonene, nerol, linalyl acetate, linalool, linalyl acetate,
linalool, limonene and terpinene
Nazwa botaniczna: Citrus bergamia
Nazwa zwyczajowa: Olejek eteryczny z bergamoty
CAS #: 8007-75-8, FEMA: 2153
Ciężar właściwy: 0,87600 - 0,88400 @ 25 °C
Współczynnik załamania index: 1,46400 - 1,46600 @ 20 °C
Używane części roślin: Skórka
Metoda ekstrakcji: tłoczony na zimno
Kolor i zapach: Zielonkawa, klarowna ciecz o zapachu cytrusowo drzewiastym
Jakość terapeutyczna
Pomarańcza bergamota jest owocem, małym w kształcie gruszki. Drzewo pomarańczy bergamotki jest wynikiem krzyżowania
 drzewa cytrynowego z pomarańczowym. 100 pomarańczy bergamotki przyniesie tylko około 85 gramów olejku bergamotki.
Kraj pochodzenia: Włochy
Pojemność: 10 ml



Olejek kamforowy to naturalny olejek eteryczny, który pozyskuje się z korzeni oraz drewna 
kamforowego, w procesie ich destylacji z parą wodną. Olejek kamforowy jest składnikiem wielu 
kosmetyków i preparatów do pielęgnacji. Olejek kamforowy wykazuje działanie antywirusowe i 
antyseptyczne, a do tego wzmacniające, przeciwbólowe oraz wykrztuśne. Ponadto pobudza 
krążenie, wzmacnia nerwy i dodaje energii do działania. Działa przy tym rozkurczowo, a zatem 
pozwala ukoić nerwy i redukuje szkodliwe skutki stresu (na przykład skurcze mięśni gładkich). 
Pobudza również metabolizm, regulując procesy trawienne organizmu. Działa wiatropędnie,    
dlatego też przynosi ulgę w problemach gastrycznych. Olejek kamforowy stosowany jest                       
w kosmetyce i medycynie, jako naturalny środek na wiele schorzeń. Stosuje się go przy                         
dolegliwościach skórnych oraz opryszczce, którą pomaga zwalczyć. Stanowi również świetne 
wzmocnienie dla organizmu, a zatem stosuje się go w aromaterapii, by pobudzić do działania                 
i wzmocnić układ odpornościowy. Można brać kąpiel z jego dodatkiem, gdy się przeziębiliśmy, 
mamy grypę lub kaszel, a także gdy bolą nas mięśnie oraz stawy.

Olejek Kamforowy
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CAMPHOR Cinnamomum camphora

INCI: Ketones, Safrole, Phenolic Ethers, Borneol, Terpene Alcohol
and Pinene
Nazwa botaniczna: Cinnamomum Kamfora
Nazwa zwyczajowa: Kamforowiec lub kamfor laurowy
CAS #: 92704-03-5
Ciężar właściwy: 0,950 - 0,958 @ 72 °F
Współczynnik załamania: 1,472 - 1,479 @ 72 °F
Używane części roślin: Drzewo
metoda ekstrakcji: destylację z parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwna do jasnożółtej
Jakość terpeutyczna
Olejek kamforowy jest pozyskiwany z  cynamonowca kamforowego (znany również jako Laurus Kamfora) z rodziny Lauraceae.
Kraj pochodzenia: Japonia
Pojemność: 10 ml



Charakteryzującą cechą tego olejku eterycznego jest balsamiczny zapach. Olejek cedrowy 
opisywany był już w najstarszych dokumentach, szczególnie w egipskich, używany jako środek do 
balsamowania mumii. Jest on również wymieniany wśród pachnideł w poemacie o Gilgameuszu, a 
także w najstarszych dokumentach medycznych. W obecnych czasach w medycynie ludowej jest 
on stosowany do leczenie wszelkich dolegliwości skórnych. Olejek cedrowy jest silnym                           
antyseptykiem, również przy infekcjach wirusowych. W związku z tym jest on stosowany podczas 
przeziębień, kaszlu a także katarze. Działa antyseptycznie i przeciwbólowo przy dolegliwościach 
związanych z reumatyzmem i artretyzmie. Ten olejek eteryczny posiada również działanie         
moczopędne, co z własnościami bakteriobójczymi daje idealne efekty podczas leczenia zapalenia 
pęcherza moczowego. Znajduje on również zastosowanie z mieszankach przeciwtrądzikowych 
oraz infekcjach skóry. Dodatkowo wykazuje działanie lecznicze przy łojotoku, łupieżu, 
przetłuszczaniu skóry głowy i włosów.

Olejek Cedrowy
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CEDARWOOD Cedrus deodara

INCI: atlantone, caryophyllene, cedrol, cadinene, a-cedrene,
b-cedrene, thujopsene, other sesquiterpenes and widdrol
Nazwa botaniczna: Cedrus deodara
Nazwa zwyczajowa: olejek cedrowy, olej cedr himalajski
CAS #: 8000-27-9
Ciężar właściwy: 0,97200 - 0,98300 @ 25 °C
Współczynnik załamania światła: 1.51400 - 1.52900 @ 20 °C
Używane części roślin: kora
metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: złoty, żółty, lepka przezroczysta ciecz o zdrewniałym, słodkim, lekkim aromacie
Jakość terapeutyczna
Drzewa rosną do 30 m, łodygi do korony wąsko wyprostowane stożkowe, okrągłe lub spłaszczone. Kora jest brązowa,
złuszczająca w cienkie paski.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olejek cynamonowy pozyskiwany jest w procesie destylacji z parą wodną. Ma orientalny         
charakter i bardzo intensywny, korzenny, przyjemny zapach. Olejek cynamonowy posiada silne 
działanie antyseptyczne, co oznacza, że hamuje rozwój bakterii i wirusów w organizmie. Wspomaga 
leczenie artretycznych i reumatycznych zmian, poprzez masaż z wykorzystaniem olejku. Silnie 
pobudza krążenie krwi w ciele człowieka, dlatego wykazuje korzystne działanie w kosmetologii. 
Wykorzystywany jest do redukcji cellulitu oraz zbędnej tkanki tłuszczowej. Co ciekawe, olejek 
cynamonowy wchodzi często w skład preparatów służących do powiększania ust. Niweluje obrzęki, 
zapobiega przebarwieniom skóry wynikającym ze zmian trądzikowych i zamyka rozszerzone pory 
skóry. Jego stosowanie nie powoduje podrażnień skóry, o ile olejek podawany jest w formie 
rozcieńczonej. Olejek cynamonowy podwyższa libido u obojga płci i wspomaga potencję seksualną. 
Przyjemnie rozgrzewa, orzeźwia i oczyszcza, przez co staje się środkiem niezastąpionym                           
w aromaterapii. Można nim niwelować dolegliwości menstruacyjne, a po dodaniu do gorącej kąpieli 
lub kominka zapachowego pozwoli ukoić zmysły i doda energii, dzięki delikatnemu działaniu 
pobudzającemu. Olejki eteryczne zawarte w cynamonie wpływają również na pracę mózgu oraz 
poprawę pamięci i koncentracji. Olejek jest także często stosowany w przetwórstwie                                  
kosmetycznym do preparatów przeznaczonych do higieny jamy ustnej a także w przetwórstwie 
perfumeryjnym.

Olejek Cynamonowy
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CINNAMON BARK Cinnamomum zeylanicum

INCI: eugenol, eugenol acetate, cinnamic aldehyde and benzyl  benzoate
Nazwa botaniczna: Cinnamomum zeylanicum
Nazwa zwyczajowa: Cinnamon Oil, Olejek cynamonowy Kora
CAS #: 8015-91-6, FEMA: 2291
Ciężar właściwy: 1,01000 - 1.03000 @ 25.00 °C
Współczynnik załamania: 1,57300 - 1,59100 @ 20.00 °C
Używane części roślin: kora
metoda ekstrakcji: destylację z parą wodną
Kolor i zapach: Czerwono-brązowy z ciepłym, korzennym zapachem.
Jakość terapeutyczna
Liście oraz kora są częściami roślin, z których pozyskiwany jest olejek cynamonowy. Ma on pieprzny, ziemisty lekko
zdrewniały zapach.
Kraj pochodzenia: Sri Lanka
Pojemność: 10 ml



Olejek cytronelowy posiada właściwości regenerujące, tonizujące, pomaga w niedokrwistości 
i osłabieniu. Olejek aktywuje produkcję enzymów, które są odpowiedzialne za prawidłowe            
trawienie, oczyszcza organizm z toksyn i pomaga schudnąć. Powszechnie znane są antyseptyczne 
właściwości olejku. Przyspiesza gojenie się ran i zwalcza infekcje. Olejek stosowany do masażu 
ogrzewa, zwiększa elastyczność i napięcie mięśni. Pomaga wyeliminować skutki urazów                
sportowych, łagodzi objawy rwy kulszowej. Olej cytronelowy jest dobrodziejstwem dla ciała i 
ducha. Wzmacnia poczucie radości i likwiduje depresję. Poprawia pamięć i koncentrację, zwiększa 
możliwości przyswajania wiedzy i przetwarzania nowych informacji. Zapach cytroneli jest idealny 
jeśli chcemy poprawić sobie nastrój. Substancje czynne zawartych w olejku, działają jak naturalny 
środek przeciwdepresyjny. Olejek ten znalazł także zastosowanie w kosmetyce jako środek           
tonizujący i odświeżający. Warto także wspomnieć, że skutecznie odstrasza owady.

Olejek Cytronelowy
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CITRONELLA Cymbopogon winterianus

INCI: geraniol and aldehydes citronellal, citronellic acid, borneol, citronellol
 geraniol, nerol, citral, citronellal, camphene, dipentene
and limonene.
Nazwa botaniczna: Cymbopogon winterianus
Nazwa zwyczajowa: olej Citronella, Cymbopogon winterianus olej Jowitt
CAS #: 8000-29-1
Ciężar właściwy: 0,85000 - 0,92000 @ 25 °C
Współczynnik załamania światła: 1,43000 - 1,52000 @ 20 °C
Używane części roślin: liście
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Blado żółty do ciemno żółtego klarowna ciecz ze świeżym, słodkim, drzewnym zapachem
Jakość terapeutyczna
Olejek cytronelowy jest pozyskiwany z traw/liści, znalezionych we wschodniej części Indii i północnym łańcuchu Himalajów.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olej goździkowy otrzymywany jest z pączków i liści goździkowca. Do tego celu wykorzystuje 
się destylację z parą wodną, a metoda ta pozwala na otrzymanie oleju goździkowego z zawartością 
bezcennych substancji mineralnych i witamin. Przez lata olejowi goździkowemu przypisywano 
wiele medycznych własności, które zostały potwierdzone empirycznie i naukowo. Olej ten ma 
działanie antyseptyczne, antybakteryjne i przeciwwirusowe. Stosowany jest powszechnie jako lek 
przeciwbólowy. Dodatkowo, olejek goździkowy posiada właściwości immunostymulujące, przez 
co jest w stanie skutecznie wzmocnić system odpornościowy człowieka. Wpływa na poprawę 
samopoczucia, sił witalnych i odświeżenie. Olej goździkowy wykazuje silne działanie                      
przeciwbólowe. Może być stosowany w ramach terapii wspomagającej leczenie reumatyzmu, 
artretyzmu i nerwobólów różnego pochodzenia. Ma działanie wykrztuśne i oczyszczające                   
organizm z nadmiaru śluzu, dlatego polecany będzie przy przeziębieniach, chronicznym katarze, 
zapaleniu oskrzeli i płuc. Znajduje zastosowanie również w stomatologii jako środek                        
przeciwbólowy na ostry ból zęba i jako środek dezynfekujący kanały korzeni zębowych. Ma 
działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Olejek goździkowy stosowany jest jako              
afrodyzjak przy zaburzeniu sfery seksualnej i zmniejszeniu libido – tak u kobiet, jak i u mężczyzn.

Olejek Goździkowy
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CLOVE Eugenia caryophyllata

INCI: eugenol, eugenol acetate, iso-eugenol and caryophyllene.
Nazwa botaniczna: Eugenia caryophyllata
Nazwa zwyczajowa: Olejek goździkowy liści, Eugenia
caroyphyllus l. olejek z liści, Syzygium aromaticum l.
CAS #: 8000-34-8, FEMA: 2324
Ciężar właściwy: 1,03600 - 1,04600 @ 25 °C
Współczynnik załamania: 1,53000 - 1,53800 @ 20 °C
Używane części roślin: liście
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwna lub jasnożółta klarowna oleista ciecz o słodkim pikantnym zapachu.
Jakość terapeutyczna
Jest to smukłe wiecznie zielone drzewo, dorasta do 12 metrów wysokości (około 36 stóp). Zmienia kolor
z upływem czasu.
Kraj pochodzenia: Indonezja
Pojemność: 10 ml



Olejek eukaliptusowy to popularny olejek eteryczny, który pozyskiwany jest z liści                         
eukaliptusa, na drodze destylacji liści drzewa z parą wodną. Olejek eukaliptusowy ma wiele 
prozdrowotnych właściwości. Rozluźnia i redukuje napięcie nerwowe i mięśniowe, koi zmysły, 
uspokaja, wspomaga leczenie infekcji oraz przyspiesza okres rekonwalescencji po chorobach. 
Unikalny skład olejku eukaliptusowego powoduje, że pobudza on wydzielanie śluzu, ułatwia 
wykrztuszanie, dlatego wykorzystywany jest w przypadku schorzeń górnego i dolnego układu 
oddechowego człowieka. Zastosowany przy masażu olejek eukaliptusowy łagodzi dolegliwości 
bólowe mięśni i ścięgien, bóle głowy i bóle reumatyczne. Bardzo często z olejku eukaliptusowego 
korzysta się w aromaterapii i w gabinetach masażu. Jego dobroczynne właściwości docenia             
medycyna naturalna. Może być on stosowany w leczeniu przeziębienia, zwłaszcza przy zapaleniu 
oskrzeli i zapaleniach dróg oddechowych. Pobudza ruch rzęsek płuc i rozwadnia śluz, przez co 
łatwiej go usunąć. Można go podawać w zapaleniach jamy ustnej i gardła oraz przy wykwitach 
opryszczki. Z powodzeniem przyspiesza gojenie się ran, leczenie trądziku, oparzeń, grzybicy czy 
łuszczycy. Zapach olejku eukaliptusowego działa odstraszająco na wszy, komary, pchły i inne 
owady.

Olejek Eukaliptusowy
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EUCALYPTUS Eucalyptus globulus

INCI: Cineol, pinene, limonene, cymene, phellandrene,
terpinene, aromadendrene
Nazwa botaniczna: eukaliptus gałkowy
Nazwa zwyczajowa: Eukaliptusowy olej globulus, olej
eukaliptusowy globulus liści
CAS #: 8000-48-4 FEMA: 2466
Ciężar właściwy: 0,90500 - 0,92500 @ 25 °C
Współczynnik załamania: 1,45800 - 1,46500 @ 20 °C
Używane części roślin: Liście i gałęzie
Metoda ekstrakcji: destylację z parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwny lub jasnożółty klarowny płyn o świeżym balsamicznym, podobnym do kamfory zapachu.
Jakość terapeutyczna
Olejek eukaliptusowy otrzymywany jest z liści i gałęzi drzewa eukaliptusowego.
 Kraj pochodzenia: Australia
Pojemność: 10 ml



Olejek kopru włoskiego czyli olejek fenkułowy produkowany jest z fenkułu włoskiego            
(Foeniculum vulgare). To wieloletnia roślina, której uprawy można spotkać głównie w Europie, 
Japonii i Indiach. Surowiec do produkcji olejku stanowią owoce (nasiona), które po zmiażdżeniu 
poddaje się procesowi destylacji z parą wodną. Olejek zawiera przede wszystkim anetol. Olejek 
kopru włoskiego posiada działanie terapeutyczne podobne do działania olejku anyżowego.        
Stanowi nieodłączny składnik mieszanek wykorzystywanych w leczeniu dolegliwości żołądkowo 
– jelitowych, takich jak niestrawność, bóle, wzdęcia czy kolki. Działa wiatropędnie, pozwalając na 
rozluźnienie skurczonych jelit i "ściśniętego" żołądka. Ponadto jest to silny środek moczopędny, w 
związku z czym stosuje się go w stanach zapalnych nerek, kamicy nerkowej, wspomagająco w 
leczeniu otyłości i cellulitu oraz w okresie menopauzy u kobiet. Redukuje zatrzymanie płynów, 
pomaga przy podagrze, obniża apetyt, reguluje cykl miesiączkowy. Uważany jest za łagodny        
afrodyzjak. i wykorzystywany jako środek pobudzający seksualnie i wzmacniający potencję u 
mężczyzn. W czasach antycznych kobiety raczyły swych kochanków zupą fenkułową.

Olejek z Kopru włoskiego
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FENNEL Foeniculum vulgare 

INCI: trans-anethole, a-pinene, myrcene, fenchone, methyl
chavicol, limonene, cineole and anisic aldehyde
Nazwa botaniczna: Foeniculum vulgare
Nazwa zwyczajowa: Koper Włoski
CAS #: 8006-84-6 , F.E.M.A.: 2482
Ciężar właściwy: 0.95300 - 0.97300 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.51000 - 1.56200 @ 20°C
Używane części roślin: Nasiona
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwny lub jasnozielony klarowny płyn ze słodkim, ziemistym, korzennym zapachem
Jakość terapeutyczna
Koper włoski to gatunek rośliny dwuletniej, czasem byliny. Zalicza się do rodziny selerowatych. Dziki można spotkać
w strefie śródziemnomorskiej. Jest uprawiany głównie w krajach śródziemnomorskich jako warzywo.
Kraj pochodzenia: Węgry
Pojemność: 10 ml



Olejek imbirowy jest otrzymywany z korzenia rośliny o botanicznej nazwie Zingiber Officinale 
metodą destylacji parowej. Jest on jasny, lekko zabarwiony na zielonkawo-żółty kolor, w miarę 
upływu czasu ciemnieje. Imbir rośnie dziko w Indiach i Chinach. To powszechnie znana przyprawa, 
która została doceniona przede wszystkim w kuchni indyjskiej i chińskiej. Niekiedy przypisuje się 
mu znaczenie magiczne ze względu na niezwykłe kształty kłączy podobne do zwierząt i ludzi. 
Korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania olejku imbirowego to głównie poprawa pracy 
układu pokarmowego. Olejek ten jest wiatropędny, wykrztuśny, antyseptyczny, przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, a także pobudzający. Zastosowanie oleju imbirowego może pomóc przy wielu 
dolegliwościach, m.in. przy leczeniu problemów żołądkowych, niestrawności, arytmii serca, 
mdłości, różnorodnych zapaleń, a nawet problemów z oddychaniem i zaburzeń miesiączkowania. 
Bóle reumatyczne można złagodzić masażami i kompresami z rozcieńczonym olejkiem 
imbirowym, ponieważ jego duże stężenie może wywołać podrażnienia skóry. Stosowanie 
imbirowego olejku jest szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym gdyż właśnie wtedy 
najczęściej dopadają nas infekcje. Olejek imbirowy ma właściwości przeciwzapalne a także silnie 
rozgrzewające. Co więcej, to świetny antydepresant, który wprawi nas w lepsze samopoczucie w 
zimne wieczory.

Olejek Imbirowy
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GINGER Zingiber officinale

INCI: pinene, camphene, cineole, linalool, borneol, terpineol,
nerol, neral, geraniol, geranial, geranyl acetate, bisabolene, zingiberene
Nazwa botaniczna: Zingiber officinale
Nazwa zwyczajowa: imbir
CAS #: 8007-08-7, F.E.M.A.: 2522
Używane części roślin: Korzeń (kłącze)
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Blado żółty do żółtego, klarowny płyn z pikantnym, drzewnym, ciepłym zapachem Imbiru
Jakość terapeutyczna
Gęstość: 0.8900 - 0.8990 @ 72°F
Współczynnik załamania: 1.4950 - 1.5600 @ 72°F
Imbir to roślina wieloletnia, jej najcenniejszym elementem są bulwiaste kłącza. Korzeń imbiru poddaje się maceracji
i destyluje na dużym ogniu dla pożądanej ekstrakcji oleju.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olejek grejpfrutowy otrzymywany jest na drodze tłoczenia skórek owoców grejpfruta (Citrus 
paradisi), ma świeży, przyjemnie słodki i cierpki aromat, bardzo charakterystyczny dla owocu. W 
jego składzie wyróżnić można między innymi flawonoidy, geraniol, limonen i kadinen. Olejek ma 
właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwbólowe. Działa 
oczyszczająco i tonizująco, normalizuje produkcję sebum oraz proces rogowacenia, a także łagodzi 
stany zapalne. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i odtruwające. Olejek grejpfrutowy zmniejsza 
napięcie nerwowe, poprawia nastrój i działa przeciwdepresyjnie. Masaże i kąpiele z dodatkiem 
olejku zalecane są jako środek wspomagający walkę z cellulitem i otyłością. Działają również 
rozgrzewająco, poprawiają krążenie krwi, łagodzą bóle głowy, bóle mięśniowe i nerwobóle.               
Kosmetyki wzbogacone olejkiem zwężają rozszerzone pory, wygładzają skórę, odświeżają                        
i zmniejszają stany zapalne, również trądzik. Olejek zalecany jest przy opryszczce                                              
i przetłuszczających się włosach. 

Olejek Grapefruitowy
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GRAPEFRUIT Citrus paradisi

INCI: pinene, sabinene, myrcene, limonene, geraniol, linalool,
citronellal, decyl acetate, neryl acetate, terpinenol, Geraniol,
Citral and Neral.
Nazwa botaniczna: Citrus paradisi
Nazwa zwyczajowa: olejek grejpfrutowy
CAS #: 8016-20-4 F.E.M.A.: 2530
Używane części roślin: skórka
Metoda ekstrakcji: tłoczenie na zimno
Kolor i zapach: Żółtawy  do zielono żółtego, jasny płyn o słodkim zapachu grejpfruta
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.84800 - 0.85600 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.47300 - 1.47900 @ 20°C
Drzewo grejpfrutowe pochodzi z Azji. Dorasta do około 10 metrów wysokości,  drzewo o białych kwiatach 
i dużych liściach.
Pochodzenie: Azja i Południowa Afryka
Pojemność: 10 ml



Kocanka to krzew o drobnych żółtych kwiatach, charakterystyczny dla terenów Europy. W 
języku potocznym nazywana jest nieśmiertelnikiem, gdyż jej kwiaty długo po zasuszeniu             
utrzymują swoją barwę. Olejek z kocanki przede wszystkim działa obkurczająco, przeciwzapalnie, 
regenerująco, oraz zmniejsza opuchnięcia. Korzystnie wpływa na naczynka, pomaga przy zaniku 
siniaków, obtłuczeń, różnego rodzaju zaczerwień skóry, przyspiesza także leczenie wybroczyn i 
krwiaków powstałych po urazach. Minimalizuje tworzenie się blizn, a także pomaga przy redukcji 
już istniejących, gdyż stymuluje odbudowę naskórka i odpowiada za tworzenie się nowych, 
zdrowych komórek. Może też pomóc przy drobnych zranieniach, gdyż uśmierza ból i hamuje 
krwawienie, działa łagodząco na skórę. Zalecany jest osobom zmagającym się z trądzikiem          
różowatym, podrażnioną skórą czy opuchnięciami pod oczami. Ponad to, olejek z kocanki zwalcza 
wolne rodniki, dzięki czemu skóra nie niszczy się przedwcześnie. Kocanka pomaga też przy               
leczeniu stanów alergicznych skóry. Dodatkowo nawilża i wygładza skórę. Działa też                       
przeciwbakteryjnie oraz przeciwwirusowo. Naukowcy udowodnili w badaniach, że wykazuje         
aktywność przeciw bakteriom i drożdżakom. Warto dodać, że olej z kocanki uważany jest za jeden 
z najlepiej wchłaniających się olejków. Ze względu na swoje różnorodne właściwości kosmetyczne, 
olejek z kocanki jest jednym ze składników przeznaczonych dla skóry wrażliwej i problematycznej. 
Zastosowanie znajduje w produktach mających na celu ochronę skóry przed szkodliwymi                  
procesami utleniania, a także w kosmetykach o działaniu przeciwstarzeniowym, oczyszczającym i 
przeciwpodrażnieniowym. 

Olejek z Kocanki
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HELICHRYSUM Helichrysum italicum

INCI: a-pinene, camphene, b-pinene, myrcene, limonene,
1,8-cineole, linalool, terpinen-4-ol, neryl acetate, nerol,
geraniol, eugenol, italidone and other b-diketones.
Nazwa botaniczna: Helichrysum Italicum
Nazwa zwyczajowa: kocanka
CAS #: 8023-95-8, F.E.M.A.: 2592
Używane części roślin: kwiaty
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Blado żółtego do czerwonego, z możliwym osadem. Zapach charakterystyczny dla kwiatów kocanki 
- wyrazisty, ciepły, słodko-miodowy, ziołowy, lekko korzenny
Ciężar właściwy: 0.9650 - 0.9900 @ 20 °C
Współczynnik załamania: 1.4820 - 1.5500 @ 20 °C
Jakość terapeutyczna
Kocanka to krzew o drobnych żółtych kwiatach, charakterystyczny dla terenów Europy. Kwiatostany kocanki wykazują
niezwykłą trwałość. Jeszcze kilka miesięcy po zasuszeniu utrzymują intensywną żółtą lub rdzawą barwę, dlatego
są chętnie wykorzystywane w kompozycjach suchych bukietów. Z tego też faktu potoczna nazwa kocanki to nieśmiertelnik
(ang. everlasting)
Kraj pochodzenia: Francja
Pojemność: 10 ml



Olejek jałowcowy ma tak wiele zdrowotnych właściwości, że jest coraz częściej polecany 
przez specjalistów i coraz chętniej używany. Olejek jałowcowy, pozyskiwany jest w procesie 
destylacji z parą wodną, uzyskuje się go z owoców – czyli szyszkojagód. Procesowi destylacji       
poddawane są delikatnie wysuszone dojrzałe, dwuletnie jagody, które uprzednio poddaje się         
procesowi miażdżenia. Olejek działa antyseptycznie, a jego zastosowanie poleca się w                            
rekonwalescencji i osłabieniu odporności organizmu. Ponadto łagodzi infekcje górnych dróg         
oddechowych oraz pomaga przy katarze i kaszlu. Reguluje cykl menstruacyjny, a także łagodzi 
bóle miesiączkowe. Olejek jałowcowy posiada szerokie zastosowanie, na przykład przy                      
wzmożonym napięciu mięśni, wyczerpaniu organizmu, zakażeniach dróg moczowych,                            
reumatyzmie, rwie kulszowej, hemoroidach, kamicy nerkowej, żylakach, bezsenności,                           
nadciśnieniu tętniczym i ranach. Wspomaga terapię leczenia otyłości, a ze względu na zdolność 
regulacji gospodarki wodnej organizmu odnajduje zastosowanie także w zwalczaniu cellulitu. 
Może być pomocniczo stosowany przy braku energii oraz w stanach lękowych. Dodatkowo 
zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci. Olejek jałowcowy jest szczególnie polecany 
osobom z problemami skórnymi, np. z trądzikiem młodzieńczym czy z rozstępami. Posiada bardzo 
przyjemny, żywiczny zapach.

Olejek Jałowcowy
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JUNIPER Juniperus communis

INCI: Borneol, Terpinenol, Myrcene, Monoterpenes, pinene,
sabinene, limonene, cymene, thujene and camphene.
Nazwa botaniczna: Juniperus Communis
Nazwa zwyczajowa: olejek jałowcowy
CAS #: 8012-91-7, F.E.M.A. : 2604
Używane części roślin: jagody jałowca
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Jasnożółta klarowna ciecz ze świeżym, czystym, lekko leśnym aromatem
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.86900 - 0.85900 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.47200 - 1.48400 @ 20 °C
 Olej jałowca może być pozyskiwany z jagód, a także igieł i drewna. Ma świeży, jasny, ale lekko drzewny aromat,
jest to blady olej o lepkości wody.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olejek lawendowy posiada wszechstronne zastosowanie i tym też wyróżnia się na tle innych 
olejków eterycznych. W znacznym stopniu pozwala na złagodzenie bólu, rozluźnienie,          
oczyszczanie skóry, pobudzanie krążenia. Stosowany jest także w ramach leczenia inhalacyjnego, 
podczas problemów z układem oddechowym. Olejek lawendowy wykorzystywany jest na szeroką 
skalę w leczeniu różnego rodzaju chorób oraz wszelkich dolegliwości. Stosuje się go także w           
kosmetyce, w ramach pielęgnacji skóry. Regularne stosowanie olejku lawendowego pozwala na 
złagodzenie bólów mięśniowych, reumatycznych, a także bólów pleców i migrenowych bólów 
głowy. Olejek ten pozwala na skuteczne leczenie napięcia nerwowego oraz stresu. Ułatwia                  
zasypianie, działa uspokajająco i kojąco. Pomaga w leczeniu infekcji gardła, przeziębienia,         
zapalenia oskrzeli, infekcji zatok, astmy, czy kaszlu. Olejek lawendowy może być również                   
stosowany w ramach skutecznej pielęgnacji włosów. Wykazuje bardzo pozytywne działanie na 
układ trawienny. Stymuluje bowiem produkcję kwasów żołądkowych, wspomagając tym samym 
leczenie bólów brzucha, zaparć, biegunek, wzdęć, czy wymiotów. Olejek ten wykazuje działanie 
przeciwgrzybicze oraz antyseptyczne. Dzięki temu może być z powodzeniem stosowany w ramach 
leczenia trądziku, łuszczycy, czy nawet łagodzenia zmarszczek. Systematyczne stosowanie olejku 
lawendowego pozwala na wzmacnianie odporności organizmu oraz poprawianie krążenia.

Olejek Lawendowy
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LAVENDER Lavendulla officinalis 

INCI: Borneol, Terpinenol, Myrcene, Monoterpenes, pinene, sabinene,
limonene, cymene, thujene and camphene.
Nazwa botaniczna: Lavandula Officinalis
Nazwa zwyczajowa: olejek lawendowy
CAS #: 8000-28-0, F.E.M.A.: 2622
Używane części roślin: kwiaty
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: słomkowy płyn, z możliwym osadem. Zapach charakterystyczny dla lawendy - kwiatowo-ziołowy, świeży
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.87500 - 0.88800 @ 25 °C
Współczynnik załamania: 1.45900 - 1.46900 @ 20 °C
Lawenda uprawiana była już od czasów starożytnych. Słowo Lawenda pochodzi od rzymskiego słowa ‘lavera’, które
oznaczało myć/prać. Rzymianie używali kwiatów lawendy w kąpieli.
Kraj pochodzenia: Francja
Pojemność: 10 ml



Lecznicze właściwości trawy cytrynowej, bo to z niej właśnie powstaje olejek lemongrasowy, 
znane były już w czasach starożytnych. Ta niesamowita, pochodząca z Azji roślina, uprawiana jest 
dziś w niemal każdym zakątku świata. Najczęściej spotkamy ją jednak w krajach o klimacie             
tropikalnym. Olejek lemongrasowy znalazł zastosowanie w przemyśle kosmetycznym                                
i perfumeryjnym. Składa się on z dwóch drogocennych związków terpenowych – cytralu i  oraz 
mircenu. Olejek bogaty jest w przeciwutleniacze – w tym witaminę A i luteinę – zwalczające wolne 
rodniki i zapobiegające przedwczesnemu starzeniu się skóry. Stosowanie olejku z trawy  
cytrynowej na skórę odżywia ją i sprawia, że cera jest świeża i długo zachowuje młody wygląd. 
Palczatka cytrynowa, jak brzmi inna nazwa trawy cytrynowej, wykazuje właściwości bakterio-          
i pierwotniakobójcze oraz bakteriostatyczne. Hamuje ponadto rozwój drożdżaków. Olejek                
lemongrasowy stosowany jest w leczeniu infekcji układu oddechowego i pokarmowego oraz 
chorób skórnych. Używany jest także w preparatach do płukania jamy ustnej i gardła, pomaga w 
chorobach krtani, zapaleniu zatok i oskrzeli. Polecany jest osobom cierpiącym na grzybice skóry i 
świerzb. Dzięki działaniu odkażającemu zwalcza trądzik i łupież. Przywraca równowagę skóry, 
reguluje pracę porów, zmniejsza wydzielanie łoju i neutralizuje przykry zapach potu.

Olejek Lemongrasowy
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LEMONGRASS Cymbopogon citratus

INCI: myrcene, citronellal, geranyl acetate, nerol, geraniol,
neral and traces of limonene and citral.
Nazwa botaniczna: Cymbopogon citratus
Nazwa zwyczajowa: olejek z trawy cytrynowej
CAS #: 8007-02-1, F.E.M.A.: 2624
Używane części roślin: liście
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Blado żółty do żółtego płyn z trawy cytrynowej, zapach cytrusowy
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.88700 - 0.89900 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.47800 - 1.49700 @ 20°C
Olejek Lemongrasowy pochodzi z trawy cytrynowej, jest to szybko rosnąca wysoka, aromatyczna, wieloletnia trawa
pochodząca z Azji.
Kraj pochodzenia: Tajlandia
Pojemność: 10 ml



Olejek otrzymywany jest w wyniku wyciskania skórek owoców. Dobry olejek cytrynowy to 
taki, który zawiera około 4-8% cytralu. W ramach aromaterapii używa się tylko i wyłącznie oleju 
wyciskanego, który nie jest w żaden sposób przetwarzany. Olejek cytrynowy wykorzystywany 
jest między innymi w leczeniu stanów zapalnych, a także problemów skórnych, takich jak: trądzik, 
opryszczka, czy łupież. Stanowi również składnik wszelkich preparatów farmaceutycznych,           
stosowanych głównie przy zaburzeniach trawiennych. Olejek cytrynowy ma działanie ściągające. 
Można go używać w ramach leczenia artretyzmu, reumatyzmu, czy żylaków. Wykazuje działanie 
tonizujące oraz uspokajające. Stosowany jest w łagodzeniu stanów lękowych, a także jako środek 
odświeżający i stymulujący. Eteryczny olejek cytrynowy charakteryzuje się długotrwałym 
działaniem. Jego właściwości lotne mogą być wykorzystywane także w ramach dezynfekcji 
pomieszczeń. Naturalny olejek eteryczny znajduje  wszechstronne zastosowanie w medycynie. 
Jest wykorzystywany do łagodzenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, wywołanych przez 
bakterie. Olejek ten może być również stosowany w przypadku ukąszeń owadów. Przynosi ulgę i 
łagodzi swędzenie. Olejek cytrynowy ożywia, pobudza i poprawia koncentrację, głównie za sprawą 
delikatnego i orzeźwiającego zapachu. W aromaterapii olejek cytrynowy stosowany jest zatem w 
łagodzeniu lęków i napięć, a także w walce z depresją i złym nastrojem. Naturalny olejek 
cytrynowy może być również stosowany w pielęgnacji cery. Dzięki swoim właściwościom 
antyseptycznym, zalecany jest szczególnie w przypadku cery tłustej i trądzikowej. Jest to środek 
stosowany także w ramach likwidowania wszelkich przebarwień na cerze. Reguluje ponadto          
produkcję sebum.

Olejek Cytrynowy
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LEMON Citrus limon

INCI: Limonene, Citral, Geranial, Citronellyl Acetate, Pinene,
carotene and pectin.
Nazwa botaniczna: Citrus limon
Nazwa zwyczajowa: olejek cytrynowy
CAS #: 8008-56-8, F.E.M.A.: 2625
Używane części roślin: skórka
Metoda ekstrakcji: tłoczenie na zimno
Kolor i zapach: Blado żółty z zielonkawym odcieniem o silnym klarownym zapachu cytrusów
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.84900 to 0.85500 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.47200 to 1.47400 @ 20°C
To wiecznie zielone drzewo dorasta do około 6 metrów (20 stóp) ciemnozielone ząbkowane, owalne, liście
z różowo-białymi kwiatostanami, które wytwarzają silną woń.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olejek limonkowy może być pomocny w leczeniu wielu różnych infekcji i zapobieganiu ich 
rozwojowi. Jego antyseptyczne właściwości wspomagają profilaktykę antytężcową, w przypadku 
ran spowodowanych zanieczyszczonym przedmiotem. Stosowany zewnętrznie doskonale leczy 
infekcje skórne. Olejek z limonki zapobiega i pomaga walczyć z takimi chorobami jak przeziębienia, 
a nawet świnka, odra, czy ospa. To naturalna substancja zatrzymująca krwawienia. Wspomaga 
krzepnięcie krwi i ściąga naczynia krwionośne, dlatego jest znanym środkiem hemostatycznym, 
stosowanym w medycynie naturalnej. Przywraca lepszą kondycję i regeneruje organizm. Pomaga 
także na szybsze odzyskanie sprawności po chorobie, długotrwałej kontuzji lub wypadku. Olejek z 
limonki wykazuje silne działanie bakteriobójcze, dlatego może być stosowany w przypadku zatruć, 
biegunki, a nawet poważnych chorób wywołanych przez rozliczne bakterie. Stosowany na skórę 
olejek z limonki pozwala przywracać jej młodzieńczy wygląd, zapobiegając procesom starzenia, 
takim jak: zmarszczki, plamy starcze oraz wypadanie włosów. Działa praktycznie na cały                      
organizm, przywracając jego witalność i pobudzając poszczególne narządy do pracy. Oprócz 
właściwości leczniczych wykazuje także działanie przeciwdepresyjne, jak i działa                              
przeciwzapalnie. Zmniejsza bóle mięśni i stawów, a także chroni organizm przed działaniem          
wolnych rodników.

Olejek Limonkowy
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LIME Citrus aurantifolia

INCI: Limonene, Citral, Geranial, Citronellyl Acetate, Pinene,
carotene and pectin.
Nazwa botaniczna: Citrus aurantifolia
Nazwa zwyczajowa: olejek limonkowy
CAS #: 8008-56-8, F.E.M.A.: 2625
Używane części roślin: skórka
Metoda ekstrakcji: tłoczenie na zimno
Kolor i zapach: Blado żółty z zielonkawym odcieniem o silnym klarownym zapachu cytrusów
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.84900 to 0.85500 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.47200 to 1.47400 @ 20°C
Limonka to wiecznie zielone drzewo niezbyt  wysokie i gęste, rosnące od 6 do 13 stóp (znacznie mniejsze niż drzewa
pomarańczowe i grejpfrutowe) ma ciemnozielone liście, białe kwiaty i zielone owalne owoce.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olejek mandarynkowy jest otrzymywany z owocni mandarynki, metodą tłoczenia na zimno. 
Naturalny olejek z mandarynek to doskonały sposób na pozbycie się szpecących rozstępów.          
tZnajdziemy go również w kosmetykach do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i problematycznej, 
ponieważ doskonale sprawdza się w zwalczaniu trądziku. Mandarynki łagodzą napięcie nerwowe, 
pomagają wyciszyć umysł i ciało oraz efektywnie poprawiają nastrój. Można go stosować również 
do relaksacyjnego masażu ciała lub stóp. Doskonale sprawdza się też w walce z bezsennością i 
brakiem energii. Olejek mandarynkowy działa również wzmacniająco na organizm. Regularne 
stosowanie olejku poprawia funkcje skóry, opóźnia procesy starzeniowe, napina naskórek i 
wygładza zmarszczki. Stosowany jest również w produktach do pielęgnacji włosów. Najczęściej 
dodaje się go do kosmetyków do ciała, które mają nie tylko odmłodzić naskórek, ale również otulić 
ciało pięknym zapachem.

Olejek Mandarynkowy
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MANDARIN Citrus reticulata

INCI: limonene, metyl methylanthraniate and smaller amounts
 of geraniol, citral and citronellal.
Nazwa botaniczna: Citrus Reticulata
Nazwa zwyczajowa: olejek mandarynkwoy
CAS #: 8008-31-9, F.E.M.A. : 2657
Używane części roślin: skórka
Metoda ekstrakcji: tłoczenie na zimno
Kolor i zapach: żółtawy do jasno zielonego, o zapachu mandarynek
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.84700 - 0.84820 @ 72°F
Współczynnik załamania: 1.47420 – 1.47540 @ 72°F
Olejek  jest pozyskiwany z Citrus reticulata rodziny Rutaceae metodą tłoczonenia na zimno. Olejek mandarynkowy
jest prawdopodobnie jednym z najsłodszych i najbardziej uspokajających spośród wszystkich olejków eterycznych.
Jego przyjemny cytrusowy aromat dobrze łączy się z niemal każdego rodzaju olejkiem - czy to cytrusowym, kwiatowym,
drzewnym czy ziołowym.
Kraj pochodzenia: Chiny
Pojemność: 10 ml



Olejek neroli otrzymywany jest z kwiatu gorzkiej pomarańczy. Należy do najdroższych 
olejków eterycznych. Aby uzyskać litr tego produktu, potrzeba aż tony płatków pomarańczy. 
Zapach roztaczany przez kwitnące drzewka stanowi jeden z intensywniejszych naturalnych 
aromatów, od dawna wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym. Słodka i jednocześnie świeża 
woń neroli ma niewiele wspólnego z zapachem cytrusów. Ten kwiatowy aromat działa                            
uspokajająco, łagodzi napięcie i relaksuje. Jest stosowany do łagodzenia drażliwości, PMS,              
bezsenności i jako naturalny afrodyzjak. Neroli jest przy tym niezwykle przyjazny dla skóry. Działa 
antyseptycznie, łagodzi trądzik i podrażnienia, pomaga regulować wydzielanie sebum. Sprawdzi 
się przy cerze tłustej, wrażliwej, trądzikowej. Warto stosować go na dekolt lub plecy, gdy skóra 
sprawia problemy. Dobroczynnych mocy ma więcej: tonizuje, poprawia nawilżenie i zapewnia 
ochronę anti-aging dla każdej cery! Przyspiesza tempo podziału oraz wzrostu komórek,                          
co wzmacnia elastyczność skóry i spowalnia proces tworzenia się zmarszczek.

Olejek Neroli
NEROLI Citrus aurantium
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INCI: methulacetophenone, carotenoids, monoterpenses,
sesquiterpenes, alkaoids synerphrine, methyl, methyl tyramines,
triterpenoids, ergosterol and stigmasterol.
Nazwa botaniczna: Citrus Auratium
Nazwa zwyczajowa: olejek Neroli
CAS #: 8016-38-4 , F.E.M.A.: 2771
Używane części roślin: kwiaty
Metoda ekstrakcji: destylacja parowa
Kolor i zapach: Złoty przeźroczysty płyn z potężnym, ale delikatnym, słodkim kwiatowym zapachem.
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 1.00520 to 1.00680 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.51062 to 1.51100 @ 20°C
Olejek neroli jest wydobywany z małych, białych, woskowych kwiatów Citrus aurantium. Potrzeba co najmniej
1000 funtów kwiatu pomarańczy aby uzyskać tylko jeden funt olejku neroli.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Naturalny olejek pomarańczowy pozyskiwany jest z owoców drzewa pomarańczy – Citrus 
Aurantium Dulcis, porastającego głównie obszar Chin oraz Indii. Wytwarza się go za pomocą 
metody tłoczenia na zimno, która polega na wyciskaniu zewnętrznej części skórki pomarańczy.            
Powstały w ten sposób olejek charakteryzuje się żółto-pomarańczową barwą oraz intensywnym, 
świeżym zapachem. Jest to olejek nietoksyczny, który nie uczula i wyróżnia się bardzo dobrą 
jakością. Olejek pomarańczowy wykazuje przede wszystkim działanie przeciwzapalne,                          
antyseptyczne, przeciwdepresyjne, uspokajające, tonizujące, rozkurczowe, zwalczające problemy 
skórne, w tym również trądzik, moczopędne, pobudzające układ trawienny i immunologiczny, a 
nawet pobudzające seksualnie. Naturalny olejek pomarańczowy charakteryzuje się bardzo 
ładnym, świeżym zapachem i między innymi dlatego właśnie znajduje tak szerokie zastosowanie 
w ramach aromaterapii. Nie bez znaczenia są oczywiście jego właściwości uspokajające                              
i relaksujące. Zapach olejku przyczynia się także do pobudzenia apetytu. Stosowanie olejku 
pomarańczowego okaże się korzystne w przypadku wszelkich problemów skórnych. Wykazuje on 
bowiem działanie ujędrniające i regenerujące. Może być stosowany jako preparat antycellulitowy 
na skórę. Działanie oczyszczające olejku pomarańczowego pomaga w pielęgnacji cery                             
zanieczyszczonej, zwłaszcza tłustej i mieszanej. Olejek pomarańczowy zalecany jest szczególnie 
tym osobom, które są nadpobudliwe i potrzebują wyciszenia oraz relaksu. 

Olejek Pomarańczowy
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ORANGE BITTER Citrus aurantium

INCI: limonene, camphene, myrcene, pinene, cymene, ocimene
Nazwa botaniczna: Citrus aurantium
Nazwa zwyczajowa: Gorzka pomarańcza
CAS #: 68916-04-1
Używane części roślin: skórka
Metoda ekstrakcji: tłoczenie na zimno
Kolor i zapach: Blado żółty do żółtego, klarowny, zapach wyrazisty cytrusowy,
bardziej wyrazisty niż słodkiej pomarańczy
Ciężar właściwy: 0.84500 - 0.85100 @ 25.00 °C
Współczynnik załamania: 1.46900 - 1.47800 @ 20.00 °C
Jakość terapeutyczna
To wiecznie zielone drzewo ma ciemnozielone liście i białe kwiaty, jasny okrągły pomarańczowy owoc. Drzewa pochodzą
z Chin, ale są obecnie szeroko uprawiane w Ameryce.
Kraj pochodzenia: Chiny
Pojemność: 10 ml



Olejek palmarosa otrzymuje się z liści palczatki imbirowej Cymbopogon martini. Palczatka 
imbirowa jest rośliną trawiastą, posiada liście długości do jednego metra. Pochodzi z Indii, 
uprawiana w krajach tropikalnych i subtropikalnych. Olejek otrzymywany jest w procesie                    
destylacji z parą wodną. Działa przeciwalergicznie, przeciwzapalnie, i uspokajająco. Wpływa 
odkażająco na skórę, przewód pokarmowy i układ oddechowy. Rozszerza drogi oddechowe i 
pobudza ośrodek oddechowy. Udrażnia zatoki. Działa przeciwświądowo. Znajduje zastosowanie w 
pielęgnacji skóry dojrzałej - nawadnia ją, stymuluje, pobudza regenerację komórek i wzmacnia. 
Działa antyseptycznie, jest pomocny przy niewielkich infekcjach. Przy skórze tłustej i mieszanej 
pomaga regulować pracę gruczołów łojowych. Olejek palmarosa ma właściwości ściągające,        
nawilżające, pobudzające odbudowę komórkową, wspomaga odprowadzanie limfy. Dzięki temu 
odmładza i zmniejsza zmarszczki oraz pomaga w problemach skórnych, takich jak grzybica, 
wyprysk, trądzik, drobne skaleczenia, itp. Olejek palmarosy skutecznie eliminuje nieprzyjemny 
zapach potu i reguluje nadmierne pocenie się.

Olejek Palmarosa
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PALMAROSA Cymbopogon martini (Motia)

INCI: myrcene, linalool, geraniol, geranyl acetate, dipentene and
limonene
Nazwa botaniczna: Cymbopogon martinii (Motia)
Nazwa zwyczajowa: Cymbopogon martinii oleju
CAS #: 8014-19-5, FEMA: 2831
Ciężar właściwy: 0,88000 - 0,89400 @ 25 °C
Współczynnik załamania: 1,47100 - 1,47800 @ 20 °C
Używane części roślin: trawa, kwiaty
metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Żółty przezroczysty płyn z kwiatów, zdrewniałych części rośliny z lekką nutą cytrusową zapachów
Jakość terapeutyczna
Bylina, słodkie pachnące trawy, 1,5-2,5 m wysokości.
Kraj pochodzenia: Indie
Pojemność: 10 ml



Olejek eteryczny z paczuli jest uzyskiwany za pomocą destylacji parą wodną liści krzewu. 
Liście muszą być wcześniej wysuszone w cieniu i po części sfermentowane przed destylacją. 
Świeży olejek z paczuli ma mocny zapach zieleni – potrzebuje czasu, by dojrzeć i rozwinąć głębszą 
woń aromatu ziemi. Każdy olejek z paczuli będzie miał mocniejszy aromat wraz z dojrzewaniem, a 
jego kolor również będzie zmieniał barwę, począwszy od żółtej poprzez czerwoną aż po barwę 
ciemnego bursztynu. Oprócz właściwości wspomagających leczenie miejscowe stanów zapalnych 
skóry olejek z paczuli znany jest ze swoich właściwości odmładzających oraz leczących blizny i 
rany. Pomaga również w leczeniu łupieżu oraz przetłuszczających się włosów. Przy stanach        
napięcia nerwowego olejek ma właściwości przynoszące ulgę, pomaga też na bezsenność                         
i pozbycie się uczucia paniki. Ze względu na swoje właściwości poprawiające nastrój zalecany jest 
w aromaterapii na codzienne troski, a jego winny i upajający aromat jest również afrodyzjakiem. 
Ciepły i głęboki zapach paczuli tworzy nastrój komfortu i pełnego relaksu. Egzotyczna paczula jest 
popularnym składnikiem olejków do masażu. Paczula jest często używana w świątyniach jako 
kadzidło. Wierzy się, że pomaga przygotować umysł do medytacji.  Jej zapach tworzy również 
silne powiązanie z ziemią, co ma pomóc wyzwolić naturalną więź między człowiekiem a matką 
naturą i jej pięknem. 

Olejek Paczuli
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PATCHOULI Polygonatum cablin

INCI: b-patchoulene, guaiene, caryophyllene, patchoulene,
seychellene, bulnesene, norpatchoulenol, patchoulialcohol and pogostol.
Nazwa botaniczna: Polygonatum cablin
Nazwa zwyczajowa: Paczula
CAS #: 8014-09-3 F.E.M.A.: 2838
Używane części roślin: liście i kwiaty
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Brązowo pomarańczowy płyn z mocnym, egzotycznym, balsamicznym zapachem
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.88000 - 0.89400 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.47100 - 1.47800 @ 20°C
Olejek paczuli uzyskiwany z lekko pachnących liściach oraz  białych i fioletowych kwiatów rośliny.
Cechą która wyróżnia olejek paczuli spośród innych olejków eterycznych jest to, że nabiera on dodatkowych wartości
z upływem czasu. Zmienia kolor do odcienia głębokiego bursztynu a zapach staje się gładszy i bogatszy.
Kraj pochodzenia: Indonezja
Pojemność: 10 ml



Olejek miętowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych olejków, wykazujących 
niezwykle skuteczne działanie w ramach aromaterapii. Mięta pieprzowa z której pozyskiwany jest 
olejek, należy do niewielkiej grupy roślin, które zawierają największą ilość olejków jeszcze przed 
kwitnieniem. Olejek miętowy działa wzmacniająco, antyseptycznie, rozkurczowo, wykrztuśnie i 
przeciwwzdęciowo. Wpływa na pobudzanie systemu nerwowego, wzmaganie koncentracji, 
zwiększanie wydzielania żółci oraz soku żołądkowego, a także na wzmacnianie pamięci. Od 
samego początku olejek miętowy wykorzystywany jest w leczeniu napięciowego bólu głowy, 
astmy, problemach wątrobowych, reumatyzmie, stłuczeniach, grypie, katarze, przeziębieniu i 
zapaleniu oskrzeli. W połączeniu z innymi składnikami, pod postacią maści oraz płynów, może być 
wykorzystywany jako lek działający kojąco, przeciwbólowo i przeciwświądowo. Olejek miętowy 
stosuje się także przy leczeniu trądziku oraz zapalenia śluzówki ust. Badania kliniczne                           
potwierdziły korzystne działanie olejku miętowego w ramach zmniejszenia dolegliwości                 
związanych z zespołem jelita drażliwego. Olejek rozpylony w powietrzu w znacznym stopniu        
ułatwia oddychanie. Duży wpływ na tak korzystne działanie olejku ma jego aktywny składnik, 
którym jest mentol. Potwierdzone zostało także działanie przeciwbakteryjne olejku miętowego. 
Oprócz cennych właściwości leczniczych, naturalny olejek miętowy wykorzystywany jest także w 
kosmetyce. Stanowi istotny składnik kremów, past do zębów, szamponów oraz płynów do           
płukania jamy ustnej. Zalecane są także relaksacyjne kąpiele z dodatkiem olejku miętowego, które 
działają uspokajająco i kojąco.

Olejek z Mięty Pieprzowej
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PEPPERMINT Mentha piperita

INCI: Menthyl Acetate, Menthone, Cineole, Limonene, Phellandrene,
Pinene and Beta-Caryophyllene.
Nazwa botaniczna: Mentha piperita
Nazwa zwyczajowa: olejek z mięty pieprzowej
CAS #: 8006-99-3 F.E.M.A.: 2848
Używane części roślin: liście i rdzeń
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: jasnożółty, czasem zielonkawy, zapach silny, mentolowy
Ciężar właściwy: 0.89600 - 0.90800 @ 25 °C
Jakość terapeutyczna
Współczynnik załamania: 0.89900 - 0.91100 @ 20 °C
Mięta pieprzowa to wieloletnia roślina ziołowa, która dorasta do 1 metra wysokości, ma lekko owłosione ząbkowane
liście z różowo-fioletowymi kwiatami ułożonymi w kształt stożka.
Kraj pochodzenia: Włochy
Pojemność: 10 ml



Olejek petitgrain otrzymuje się z młodych liści i pędów gorzkiej pomarańczy metodą destylacji 
z parą wodną. Ma on świeży, łagodny, ziołowy zapach o działaniu pobudzającym, relaksującym, 
równoważącym. Normalizuje działanie współczulnego układu nerwowego, przeciwdziała arytmii 
i kołataniu serca, to środek antyseptyczny i pomocny w problemach układu pokarmowego. Jest 
także wskazany w dystonii, trądziku, przewlekłym zapaleniu wątroby, chorobach reumatycznych, 
infekcjach dróg oddechowych i czyrakach. Podobnie jak inne olejki cytrusowe jest bardzo dobrym 
wyborem dla skóry tłustej, ma działanie ściągające i pomaga równoważyć wydzielanie sebum nie 
powodując przesuszenia skóry. Normalizujący wpływ olejku petitgrain korzystny jest również w 
każdym innym typie skóry. Poleca się go jako składnik olejków nawilżających. Nadaje się również 
do pielęgnacji włosów. W aromaterapii wykorzystuje się głównie jego właściwości kojące                        
i tonizujące przy stanach depresji, lęków, bezsenności a także w okresach rekonwalescencji. 

Olejek Petitgrain
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PETITGRAIN Citrus aurantium 

INCI: Linalyl Acetate, Linalol, Nerol, Alpha-Terpineol, Geranyl
Acetate, Limonene and Myrcene.
Nazwa botaniczna: Citrus aurantium
Nazwa zwyczajowa: olejek petitgrain
CAS #: 8014-17-3, F.E.M.A.: 2855
Używane części roślin: liście i gałązki
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: klarowny z żółtym odcieniem, zapach, cytrusowy, delikatniejszy niż Neroli
Ciężar właściwy: 0.87800 to 0.88900 @ 25.00 °C
Współczynnik załamania: 1.45000 to 1.46000 @ 20.00 °C
Jakość terapeutyczna
Petitgrain to olejek eteryczny, który jest pozyskiwany z zielonych gałązek gorzkiej pomarańczy metodą destylacji parowej
Kraj pochodzenia: Francja
Pojemność: 10 ml



Eteryczny olejek sosnowy zaliczany jest do olejków, wykazujących silne właściwości 
lecznicze. Otrzymywany z igieł sosny o nazwie Pinus silvestris, znajduje szerokie zastosowanie, 
przede wszystkich w celach zdrowotnych, ale także w kosmetologii. Do wyrobu olejku używa się 
igieł, szyszek oraz młodych gałązek sosnowych. Olejek ten posiada jasnożółtą barwę.                       
Charakteryzuje go ponadto intensywny i żywiczny aromat. Olejek sosnowy wykazuje działanie 
antyseptyczne, tonizujące, dezodoryzujące, przeciwbólowe, bakteriobójcze, rozgrzewające, 
łagodzące objawy przeziębienia, infekcji górnych dróg oddechowych, a także działanie                  
przeciwzakaźne i delikatnie pobudzające. W celach zdrowotnych olejek sosnowy wykorzystywany 
jest przede wszystkim do leczenia infekcji pojawiających się w obrębie górnych dróg oddechowych 
oraz zatok. Jego najlepsze działanie polega na tym, że szybko i skutecznie uwalnia od wydzieliny, 
która zalega w oskrzelach. Korzystne jest także antybakteryjne działanie olejku. Posiada również 
właściwości rozgrzewające, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany w ramach   
łagodzenia bólów reumatycznych, czy artretyzmu. Potwierdzono ponadto pobudzające oraz 
odświeżające działanie olejku sosnowego. Można go zatem stosować przy stanach zmęczenia, 
szczególnie umysłowego, jako środek pobudzający i dodający energii. Doskonale zmiękcza on 
skórę, ponadto korzystnie działa w walce z cellulitem. 

Olejek Sosnowy
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PINE Pinus sylvestris

INCI: borneol, bornyl acetate, phallandrene, pinene and carene
Nazwa botaniczna: Pinus sylvestris
Nazwa zwyczajowa: olejek sosnowy
CAS #: 8002-09-3
Używane części roślin: igły, gałązki i szyszki
Metoda ekstrakcji: destylacja parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwny do zielonkawego, oleista ciecz o świeżej żywicznej woni
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.86000 – 0.89000 @ 25 °C
To drzewo wiecznie zielone dorastające  do 40 metrów, ma płaską koronę. Kora jest czerwonawo-brązowa,
głęboko spękana, igły szaro-zielone.
Kraj pochodzenia: Francja
Pojemność: 10 ml



Olejek z Drzewa Różanego

Drzewo różane ma nie tylko walory estetyczne i pięknie pachnie, ale i pozwala na pozyskiwanie 
olejku, który posiada wiele pozytywnych dla zdrowia i urody właściwości. Olejek z drzewa            
różanego otrzymuje się w procesie destylacji rośliny aromatycznej, przy zastosowaniu pary 
wodnej. Pozyskuje się go z wiecznie zielonego, rosnącego w lasach tropikalnych amazońskiej 
dżungli drzewa różanego. Ma specyficzny różano-drzewny, korzenno-kwiatowy zapach. Olejek ma 
właściwości kojące i łagodzące dla zdrowia i urody. Ożywia, relaksuje i rewitalizuje organizm, jeśli 
jest dodany do kremów i balsamów antystarzeniowych. Posiada właściwości                                           
przeciwzmarszczkowe, wygładza, regeneruje i uelastycznia naskórek. Pozwala na łagodzenie 
bólów mięśniowych i bólów głowy oraz pobudza tkanki do naturalnej regeneracji. Ma właściwości 
pozwalające na przywrócenie równowagi i spokoju umysłu, ponieważ stabilizuje centralny układ 
nerwowy. Co ciekawe, olejek z drzewa różanego ma zapach będący afrodyzjakiem – stymuluje on 
namiętność i przywraca libido. Powszechne jest wykorzystywanie olejku z drzewa różanego w 
kosmetyce. Jest on dodawany do preparatów anty-age, przeciwdziałających starzeniu się skóry. 
Olejek z drzewa różanego doskonale komponuje się z olejkami cytrusowymi, m.in. 
pomarańczowym czy mandarynkowym. Często wykorzystywany jest w aromaterapii oraz przy 
masażach relaksacyjnych. Stosuje się go również w preparatach pobudzających rozwój komórek i 
regenerujących tkanki, np. w kremach i żelach antytrądzikowych czy w preparatach na blizny. 
Olejek można dodać do peelingów, masek relaksacyjnych czy też wykorzystać do moczenia stóp i 
rąk, dla ich wygładzenia i uelastycznienia.

31

ROSEWOOD Aniba rosaeodora

INCI: a-pinene, camphene, geranial, neral, myrcene, limonene,
1,8-cineole, linalool, benzaldehyde, linalool oxide and a-terpineol.
Nazwa botaniczna: Aniba rosaeodora
Nazwa zwyczajowa: olejek z drzewa różanego
CAS #: 8015-77-8, F.E.M.A.: 2156
Używane części roślin: drewno
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwny do jasnożółtego o charakterystycznym słodkim zapachu
Ciężar właściwy: 0.970 - 1.100 @ 72°F
Współczynnik załamania: 1.430 - 1.480 @ 72°F
Jakość terapeutyczna
Drzewo różane Aniba rosaeodora jest wolnorosnącym drzewem puszczy amazońskiej. Drewno jest pachnące, koloru
czerwonożółtego, wykorzystywane w przemyśle meblarskim i perfumeryjnym.
Kraj pochodzenia: Peru
Pojemność: 10 ml



Dzika róża stosowana jest  od dawna w kosmetyce. Jej nasiona, owoce i kwiaty wykazują 
szereg właściwości pielęgnacyjnych i leczniczych. Za najbardziej wartościowe uważa się jednak 
owoce, które są źródłem witaminy C, tak lubianej przez naszą skórę. Z wielu źródeł możemy           
dowiedzieć się, że zawartość witaminy C w owocach dzikiej róży jest 30, a nawet 40-krotnie 
wyższa, niż w owocach cytrusowych. Wyjątkową cechą witaminy C znajdującej się w owocach 
dzikiej róży jest to, że nie reaguje z zawartym w niej żelazem. Dzięki temu nie dochodzi do               
powstawaniu toksycznych dla skóry i organizmu rodników, co może mieć miejsce w kosmetykach z 
dodatkiem syntetycznej witaminy C. Olej z dzikiej róży może być stosowany do pielęgnacji         
każdego rodzaju skóry, ze wskazaniem na skórę suchą, dojrzałą i wrażliwą. Olej nawilża,                         
regeneruje i łagodzi. Zmiękcza skórę, działa przeciwzapalnie i bierze czynny udział w procesie 
odbudowy naskórka. Nie wykazuje przy tym działania komedogennego (nie zatyka porów skóry), 
dlatego możesz go stosować również do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej. Obecne 
w oleju z dzikiej róży związki witamin i organiczne kwasy owocowe wykazują działanie           
złuszczające, a witamina A w połączeniu z witaminą C rozjaśniają skórę i zapobiegają                          
powstawaniu plam pigmentacyjnych. Olej ten pomoże też rozjaśnić rozstępy, zmniejszy 
widoczność pierwszych zmarszczek oraz zapewni skórze ochronę przed ich powstawaniem.

Olejek z Dziekiej Róży
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ROSEHIP Rosa moschata

INCI: Linolenic, Linoleic, Oleic acid, Stearic acid, Palmitic acid,
Carotenoids, flavonoids, and trans-retinoic acid
Nazwa botaniczna: Rosa moschata
Nazwa zwyczajowa: Olejek z owoców dzikiej róży
Współczynnik załamania: 1.430 - 1.480 @ 20 °C
Używane części roślin: owoce
Metoda ekstrakcji: tłoczenie na zimno
Kolor i zapach: Kolor złoty do czerwonego, delikatny drzewny zapach
Jakość terapeutyczna
Olejek z dzikiej róży pozyskiwany jest z owoców krzewu dzikiej róży, który rośnie w różnych częściach świata w tym
w Europie i południowej Afryce.
Kraj pochodzenia: Południowa Afryka
Pojemność: 10 ml



Olejek rozmarynowy ma przyjemny, ciepły, lekko gorzkawy aromat. W medycynie naturalnej 
jest stosowany przy przeziębieniach, zapaleniu stawów, artretyzmie. Normalizuje ciśnienie krwi. 
Olejek rozmarynowy stosuje się przy migrenach i biegunkach. Jest bardzo dobrym antyseptykiem. 
Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i łagodzi stany zapalne żył. Jest pomocny przy leczeniu 
żylaków. W sferze emocjonalnej olejek rozmarynowy wspomaga koncentracje i pamięć. Działa 
pobudzająco i łagodzi stany depresyjne. Jest łagodnym afrodyzjakiem. Podobnie jak inne olejki 
eteryczne, olejek rozmarynowy wykazuje niebywałe właściwości pod kątem kosmetycznym. 
Pozwala więc całkowicie naturalnie, a tym samym bezpiecznie zadbać o piękny wygląd skóry oraz 
włosów. Działa na skórę doskonale nawilżająco, wygładzająco, a także ją ujędrnia. Udowodniono 
ponadto, że w zauważalny sposób przyczynia się do zwalczania cellulitu. Jednocześnie wykazuje 
również działanie hamujące powstawanie zmarszczek, dlatego dzięki jego zastosowaniu, skóra 
wygląda przez długi czas bardzo młodo, elastycznie i zdrowo. Olejek rozmarynowy jest jednak 
prawdziwym skarbem zwłaszcza dla włosów. Jego regularne stosowanie zauważalnie wzmacnia 
osłabione i rozdwojone końcówki, zapobiega przesuszaniu, a także czyni włosy jedwabiście         
gładkimi i połyskującymi. Poza tym, wzmacnia cebulki od wewnątrz.

Olejek Rozmarynowy
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ROSEMARY Rosmarinus officinalis 

INCI: Pinenes, camphene, limonene, cineol, borneal, camphor,
linalol, terpineol, octanone and bornyl acetate.
Nazwa botaniczna: Rosmarinus officinalis
Nazwa zwyczajowa: olejek rozmarynowy
CAS #: 8000-25-7, F.E.M.A.: 2992
Używane części roślin: liście i kwitnące wierzchołki
Metoda ekstrakcji: destylacja parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwny lub jasnożółty klarowny płyn z ziołowym, drzewnym zapachem
Ciężar właściwy: 0.89800 - 0.92200 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.46600 - 1.47000 @ 25°C.
Jakość teraputyczna
Rozmaryn to powszechnie znana, aromatyczna przyprawa ziołowa. Krzew rozmarynu porasta głównie ciepłe
kraje śródziemnomorskie.
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Pojemność: 10 ml



Zapach mięty zielonej jest słodszy i delikatniejszy niż zapach mięty pieprzowej. Tradycja             
stosowania mięty jako środka wspomagającego trawienie, sięga czasów starożytnego Rzymu i 
Egiptu. Doceniona także przez Indian amerykańskich i Chińczyków, jako wspomagająca układ       
oddechowy i układ krążenia. Mentol, najważniejszy składnik aktywny mięty, obecnie                       
wykorzystywany jest w produktach farmaceutycznych, jak również w produktach takich jak pasty 
do zębów oraz aromaty spożywcze. Olejek z mięty zielonej ma wiele właściwości zdrowotnych. 
Znajduje zastosowanie w przypadku kolki, biegunki, nudności, zespołu jelita drażliwego, wzdęcia, 
nieświeżego oddechu. Łagodzi objawy wyczerpania nerwowego i depresji. Wpływa na poprawę 
pamięci i koncentracji. Olejek miętowy pobudza drenaż układu limfatycznego, co pomaga                  
zmniejszyć obrzęk i pozbywać się toksyn z organizmu a także łagodzi efekty stłuczeń, siniaków, 
poparzeń słonecznych. Olejek z mięty zielonej ma również dobroczynny wpływ na skórę oczyszcza 
ją i pomaga zwalczyć trądzik.
Jedna kropla czystego olejku miętowego może zastąpić 27 szklanek herbaty miętowej!

Olejek z Mięty Zielonej
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SPEARMINT Mentha Spicata

INCI: pinene, carvone, cineole, linalool, limonene, myrcene,
caryophyllene, menthol.
Nazwa botaniczna: Mentha Spicata
Nazwa zwyczajowa: olejek z mięty zielonej, olejek z mięty ogrodowej
CAS #: 8008-79-5, F.E.M.A.: 3032
Używane części roślin: liście
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Bezbarwny lub jasnożółty do żółtego, klarowna oleista ciecz o zapachu mięty.
Lekko owocowy aromat, mniej wyrazisty niż mięty pieprzowej.
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.91700 to 0.93400 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.47900 to 1.48900 @ 20°C
Mięta to mrozoodporna bylina, która osiąga około 1 metra wysokości. Ma jasnozielone, lancetowate, ostro ząbkowane
liście i różowe lub koloru liliowego kwiaty.
Kraj pochodzenia: Włochy
Pojemność: 10 ml



Olejek z drzewa herbacianego, znany także pod nazwą Tea Tree Oil otrzymywany jest z 
unikalnego gatunku drzewa Melaleuca Alternifolia, porastającego wschodnią część Australii. 
Olejek ten wykazuje jedne z najsilniejszych właściwości antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych i 
antywirusowych. Może być stosowany w ramach zatrzymywania różnego rodzaju infekcji, 
zarówno dróg oddechowych, moczowych, jak i gardła, czy jamy ustnej. Olejek z drzewa                        
herbacianego znajduje zastosowanie w ramach leczenia różnego rodzaju problemów skórnych. 
Używa się go przede wszystkim do leczenia trądziku, grzybicy, wyprysków, brodawek, czy krost. 
Olejek ten można również stosować w ramach łagodzenia oparzeń słonecznych. Potwierdzono, że 
stosowanie olejku z drzewa herbacianego w ramach aromaterapii pomaga w poprawie                     
samopoczucia, a także przy niwelowaniu zdenerwowania i napięcia. Olejek ten stanowi składnik 
wielu preparatów kosmetycznych oraz leczniczych. Na bazie olejku produkowane są różnego 
rodzaju mydła, szampony, dezodoranty, kremy, czy odżywki do włosów. Wiele z tych preparatów 
stosuje się w ramach zwalczania grzybic oraz infekcji skórnych. Olejek z drzewa herbacianego 
można stosować do pielęgnacji skóry normalnej, ale najbardziej skuteczne działanie wykazuje on 
w przypadku skóry problemowej, szczególnie trądzikowej, wrażliwej, czy skłonnej do 
zaskórników. Skuteczność tego rodzaju kosmetyków, produkowanych na bazie olejku z drzewa 
herbacianego, została potwierdzona szeregiem badań realizowanych zarówno w Polsce, jak i za 
granicą.

Olejek z Drzewa Herbacianego
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TEA TREE Melaleuca alternifolia

INCI: Terpinen-4-ol, Alpha-Terpineol, Cineole, Pinene,
Alpha Terpenene, Beta-Caryophyllene.
Nazwa botaniczna: Melaleuca alternifolia
Nazwa zwyczajowa: olejek z drzewa herbacianego
CAS #: 68647-73-4, F.E.M.A.: 3902
Używane części roślin: liście
Metoda ekstrakcji: destylacja z parą wodną
Kolor i zapach: Blado żółty do żółtego, klarowny płyn z korzennym,
ciepłym zapachem, podobnym do gałki muszkatołowej
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.88800 - 0.90900 @ 25°C.
Współczynnik załamania: 1.47500 - 1.48200 @ 20°C
Drzewokrzew ten rośnie dziko w miejscach bagnistych na terenie Australii, a obecnie jest tam również uprawiany
na plantacjach.
Kraj pochodzenia: Australia
Pojemność: 10 ml



Gaultheria procumbens nazywana też golterią rozesłaną, to wiecznie zielona krzewinka 
występująca we wschodniej części Ameryki Północnej. Dorasta do zaledwie 15 cm wysokości, 
posiada charakterystyczne czerwone owoce oraz błyszczące liście, z których na drodze wodnej 
destylacji otrzymywany jest olejek wintergrinowy. Ma on żółtawy kolor i dość intensywny, świeży 
zapach, przypominający miętę. Najważniejszym i zdecydowanie dominującym (stanowi 98% 
składu) składnikiem olejku eterycznego z golterii jest salicylan metylu – ester metylowy kwasu 
salicylowego. I to właśnie on decyduje o właściwościach oraz zastosowaniu olejku. Olejek                
wintergrinowy wykazuje silne działanie przeciwbólowe, rozkurczowe, przeciwzapalne,                
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, ściągające i antyoksydacyjne. Po nałożeniu na skórę 
pobudza krążenie, powoduje miejscowe przekrwienie, może pojawić się uczucie mrowienia i 
rozgrzania. Nacierania na bazie olejku wintergrinowego są powszechnie znaną metodą                         
zmniejszania bólu różnego rodzaju, przede wszystkim bólu związanego z reumatyzmem, bólu 
pleców, mięśni, głowy czy bólu menstruacyjnego. Olejek przenika przez skórę i przedostaje się do 
krwiobiegu, działając również moczopędnie i wspomagając usuwanie toksyn, a tym samym – 
dodatkowo przyczyniając się do zmniejszenia dolegliwości związanych z reumatyzmem.

Olejek Wintergrinowy
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WINTERGREEN Gaultheria procumbens

INCI: Methyl salicylate (approx. 98%), a-pinene, myrcene,
delta-3-carene, limonene, 3,7-guaiadiene, delta-cadinene
Nazwa botaniczna: Gaultheria procumbens
Nazwa zwyczajowa: olejek wintergreen, zimowa-zieleń
CAS #: 68917-75-6, F.E.M.A. : 3113
Używane części roślin: liście
Metoda ekstrakcji: destylacja parą wodną
Ciężar właściwy: 1.1804 - 1.1814 @ 72°F
Współczynnik załamania: 1.5361 - 1.5372 @ 72°F
Wintergreen to jedyna z niewielu roślin na świecie, która zawiera naturalny salicylan metylu.
Kolor i zapach: Bezbarwny do jasnożółtego, słodki-miętowy zapach
Jakość terapeutyczna
Kraj pochodzenia: Stany zjednoczone
Pojemność: 10 ml



Olejek ylangowy uzyskiwany jest na drodze destylacji z parą wodną kwiatów jagodlinu           
wonnego, nazywanego również drzewem kanangowym Cananga odorata, rosnącego w Azji       
południowo-wschodniej. Olejek zawiera kwas benzoesowy, seskwiterpeny, geraniol, eugenol i 
pinen. Skład decyduje o jego właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych                            
i przeciwgrzybiczych. Olejek działa również przeciwbólowo, przeciwzapalnie, uspokajająco i 
rozkurczowo. Olejek ylang-ylang zalecany jest w stanach napięcia nerwowego, przy obniżonym 
nastroju i bezsenności. Obniża ciśnienie krwi i łagodzi palpitacje serca o podłożu nerwowym. 
Olejek jest pomocny przy tłustej i trądzikowej skórze oraz przy wypadających i przetłuszczających 
się włosach. Jest składnikiem wielu pielęgnacyjnych kremów i emulsji. Mało który olejek             
eteryczny jest tak silnym afrodyzjakiem jak ylang – ylang. Wiele osób lubi ciężki zapach kwiatów 
tej rośliny i pod jego wpływem doskonale się relaksuje i zatapia w nastroju magii i beztroski. 
Aromat ten rozładowuje napięcie i uspokaja. Rozluźnia osoby spięte, wprowadzając je w stan 
lekkiej euforii.

Olejek Ylang-ylang
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YLANG-YLANG Cananga odorata

INCI: monoterpenes, sesquiterpenes, eugenol and safrole.
The essential oil contains linalool, geranyl acetate, caryophyllene,
cresyl methyl ether, methyl benzoate, benzyl acetate,
benzyl benzoate and other sesquiterpenes
Nazwa botaniczna: Cananga Odorata
Nazwa zwyczajowa: olejek Ylang-Ylang
CAS #: 8006-81-3, F.E.M.A.: 3119
Używane części roślin: kwiaty
Metoda ekstrakcji: destylacja parą wodną
Kolor i zapach: Jasnożółta klarowna ciecz. Zapach intensywnie słodki i uderzający do głowy, kwiatowy
i delikatnie korzenny z nutą narcyza lub banana.
Jakość terapeutyczna
Ciężar właściwy: 0.92500 - 0.94000 @ 25°C
Współczynnik załamania: 1.40200 - 1.50550 @ 20°C
Ylang-ylang to tropikalne drzewo o wysokości około 20 metrów posiadające duże i delikatne pachnące kwiaty
o barwie różowej, różowofiołkowej lub żółtej.
Kraj pochodzenia: Java i Sumatra
Pojemność: 10 ml



Aplikacja rozcieńczonych olejków w skórę twarzy lub masaż całego ciała. 

Do 15 ml oleju bazowego dodajemy 4-6 kropli olejków eterycznych. Jeżeli tak przygotowany olejek 
zostanie wtarty w duże powierzchnie skóry wówczas wnika do krwi i wywołują działanie ogólne. 
Masaż z zastosowaniem olejków ma działanie relaksujące, pomaga w uwolnieniu się od                        
nadmiernego napięcia mięśni, poprawia krążenie krwi i ogólne samopoczucie

 

Kąpiele olejkowe.

Aromatyczne kąpiele są zbawienne w przypadku bezsenności i stresu oraz bólów stawów i mięśni. 
Na wannę wody dajemy 5 kropli olejku lub mieszanki olejkowej. Woda powinna mieć temperaturę 
40-45 °C. Kąpiel powinna trwać 20-30 minut. Inhalacje. W tym celu wdycha się olejki wraz z para 
wodną npprzy użyciu kominków aromaterapeutycznych, w których z pomocą świecy podgrzewa się 
zbiorniczek wypełniony wodą z 4-5 kroplami olejku. Możemy także zastosować nawilżacz               
powietrza. Dzięki tej metodzie powietrze jest oczyszczone, nawilżone i pięknie pachnie.

 

Zabiegi parowe na twarz.

Należy użyć szerokiego naczynia z wrząca wodą, do której zapuszczamy 3 krople olejku. Następnie 
nakrywamy się ręcznikiem i nachylamy nad naczyniem przez 10-15 minut. Jest to skuteczna metoda 
na problemy trądzikowe, pozwala usunąć wszelkie zanieczyszczenia, oczyszcza pory. Parówki na 
twarz są najlepszym sposobem zastosowania olejków eterycznych przy chorobach dróg                    
oddechowych czy zaostrzeń astmy. Substancje czynne zawarte w olejku podczas inhalacji dostają 
się niezwykle łatwo poprzez śluzówkę nosa i gardła do oskrzeli, a stamtąd do krwiobiegu, dzięki 
czemu ich działanie jest szybkie, skuteczne i przynosi natychmiastową ulgę.

 

Kompresy. 

Można stosować zarówno ciepłe jak i zimne kompresy. Moczymy bawełnianą tkaninę w mieszance 
wody z 4-5 kroplami olejku i przykładamy na bolące miejsce. Ciepłe kompresy stosujemy na                
artretyzm, bóle menstruacyjne, bóle stawów, nerwobóle. Zimne kompresy są pomocne przy bólach 
głowy, stłuczeniach, opuchliznach.

Olejki eteryczne mogą też pełnić funkcję zapachową w naszym samochodzie, szafie, a nawet 
zastąpić perfumy. W przypadku perfum należy rozcieńczyć olejek przy pomocy alkoholu bądź 
lekkiego oleju bazowego.
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Metody stosowania
olejków eterycznych



Korzystaj z dobrodziejstw aromaterapii i niezwykłych właściwości naturalnych olejków     
eterycznych dla zdrowia i przyjemnych wrażeń.

 
• Używaj tych olejków i mieszanek olejków eterycznych, których zapach najbardziej Ci odpowiada.
 
• Przygotowując mieszankę nie mieszaj ze sobą więcej niż 5 olejków eterycznych. I tak każdy z nich 
zawiera wielkie bogactwo cennych składników.
 
• Maksymalna dawka olejku nie powinna przekroczyć: 10 kropli w kominku aromaterapeutycznym, 
10-15 kropli do kąpieli w wannie, 10 kropli w połączeniu z olejem bazowym do masażu.
 
• Nie wolno z własnej inicjatywy stosować olejków doustnie. 
 
• Nie stosuj nierozcieńczonych olejków bezpośrednio na skórę. Do masażu rozpuszczaj je w tzw. 
nośniku, którym powinien być naturalny olej roślinny.
 
• Przed pierwszym zabiegiem aromaterapeutycznym wykonaj 12-godzinny test uczuleniowy.
Kroplę olejku wetrzeć w skórę za uchem albo na mostku. Jeżeli w ciągu tego czasu nie pojawi się 
czerwony odczyn, swędzenie lub pieczenie, olejek możesz stosować.
 
• Nie łącz kąpieli aromaterapeutycznych z myciem ciała w płynach pianotwórczych. Zanurz się w 
ciepłej kąpieli przynajmniej na 15 minut i poddaj się relaksowi.
 
• Pamiętaj o ogólnych przeciwwskazaniach. W przypadku ciąży, uczulenia, wieku dziecięcego, 
wystawiania skóry na promienie UV stosuj się do zaleceń aromaterapeuty.
 
• Stosuj tylko olejki eteryczne wysokiej jakości. Stosuj olejki eteryczne z przekonaniem o ich
leczniczych właściwościach czerpiąc przyjemność z piękna ich zapachów.
 
• Dokładnie zapoznaj się z informacjami i ostrzeżeniami na opakowaniu. Niektóre olejki nie          
powinny być łączone z lekami.
 
• Wszystkie olejki cytrusowe podnoszą wrażliwość na słońce i dlatego po ich użyciu przez 6 godzin 
powinno się unikać kąpieli słonecznych. Najsilniej fototoksyczny jest olejek bergamotowy, na 
drugim miejscu pod względem fototoksyczności znajduje się wyciskany na zimno olejek                        
limonkowy, potem olejek z pomarańczy gorzkiej, a wreszcie cytrynowy i grejpfrutowy
 
• Stosowanie olejków eterycznych w czasie ciąży i przez osoby cierpiące na epilepsję (padaczkę) 
jest niewskazane.

Olejki eteryczne mają wspaniałe właściwości terapeutyczne i lecznicze, ale jeśli                        
są niewłaściwie stosowane mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
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Środki ostrożności



Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań biznesowych w zakresie sprzedaży i dystrybucji 
produktów. Naszym długofalowym i nadrzędnym celem jest całkowite wyparcie z rynku olejków 
syntetycznych oraz rozcieńczonych, nieuczciwie nazywanych 100% naturalnymi. Sami jednak tego 
nie dokonamy. Życzylibyśmy sobie, aby nasze produkty dotarły do jak największego grona klientów, 
dowodząc swej wartości najwyższą jakością. Chcemy nawiązać współpracę z dystrybutorami                
w kraju i za granicą, gdzie marka Damai cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

Przygotowaliśmy kilka wariatów współpracy. Są to rozwiązania, które przyniosą wymierne 
korzyści dla każdej ze stron i pozwolą wspólnie osiągnąć wyznaczone cele. Naszym dystrybutorom 
oferujemy jasną oraz profesjonalną współpracę opartą na wzajemnym wsparciu i uczciwości                 
w biznesie. Po wstępnych rozmowach podajemy do informacji wszelkie koszty związanie                            
z importem, kontrolą jakości i dostosowaniem do sprzedaży naszych olejków, po czym wspólnie 
ustalamy zasady oraz warunki współpracy. Jesteśmy również otwarci na Państwa pomysły                        
i propozycje.

 

Nasze olejki eteryczne to idealny produkt dla SPA, salonów masażu oraz saun. Każdy może 
skomponować idealną dla siebie mieszankę aromatyczną w zależności od tego, jakich efektów         
oczekuje, a także poprzez zakup zabrać ulubiony zapach do domu. Nasze produkty skierowane są 

zawsze jest dla nas priorytetem.
 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom odbiorców możemy wykonywać indywidualny projekt 
etykiet oraz opakowań. Często korzystają z tej możliwości hotele, dla których ważne są detale i które 
chcą zaoferować klientom produkty pod własną marką. Istnieje także możliwość nabycia olejków          
w neutralnych opakowaniach, dzięki czemu odbiorcy mogą je dowolnie etykietować.

 

Nawiążemy współpracę z przedsiębiorstwami, ale również z pasjonatami. Jeśli wyznają        
Państwo podobne zasady: uczciwości i wzajemnego szacunku w biznesie i tak jak my czerpią                 
inspirację z natury ceniąc ją za dobrodziejstwa, jakie nam oferuje zapraszamy do kontaktu pod                   
adresem ecosalon24@alcina.pl  rozważymy każdą propozycję i wspólnie ustalimy                               
najdogodniejsze rozwiązanie.

Zostań naszym partnerem!

40

Współpraca



Na wszelkie pytania odpowiadamy pod adresem 
mailowym: 

 

oraz numerem telefonu: 

Jeśli chcesz zostać naszym partnerem napisz do nas: 

Kontakt

www.ecosalon.pl

ecosalon24@alcina.pl

+48 32 302 23 30

ecosalon24@alcina.pl

ecosalon24
+48 32 302 23 30
ecosalon24@alcina.pl

ECOSALON.PL
Oświęcimska 7
43-190 Mikołow

NIP: 631-256-16-39
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