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STOSUJ OLEJKI ETERYCZNE

WYSOKIEJ JAKOŚCI

Kupując olejki eteryczne, kieruj się wiedzą, rozsądkiem 

i zaufaniem do producenta bądź aromaterapeuty. 

Na etykiecie i opakowaniu olejku eterycznego powinny

znaleźć się:

Określenie wyrobu: „Olejek eteryczny".

Nazwa olejku (rośliny) z dokładnym określeniem części, 

z której olejek otrzymano.

Pełna nazwa olejku według INCI - jest to nazwa łacińska

rośliny.

Nazwa i adres producenta lub dystrybutora.

Termin przydatności do użycia.

Przeznaczenie/sposób użycia.

Ewentualne ograniczenia w stosowaniu.
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NIE STOSUJ OLEJKÓW

ETERYCZNYCH DOUSTNIE
 
 

Aromaterapia jest metodą medycyny naturalnej, polegającą 

na stosowaniu naturalnych olejków eterycznych, wprowadzanych

do organizmu poprzez drogi oddechowe (wąchanie, wdychanie,

inhalacje) i przez skórę (masaż, kąpiel, kompres, kosmetyki,

oliwki i maści lecznicze). 

Stosowanie olejków eterycznych doustnie nie jest

aromaterapią, a farmakologią, ponieważ w żołądku następują

procesy chemiczne. Taką metodę stosowania zalecić może

aromaterapeuta kliniczny.



3
ROZCIEŃCZAJ OLEJKI

ETERYCZNE
 
 
 Olejki eteryczne to silnie skoncentrowane esencje

roślinne. Posiadają właściwości kosmetyczne i terapeutyczne,

jednak stosowane bezpośrednio na skórę, mogą ją podrażnić.

Przed zastosowaniem, olejek eteryczny należy rozcieńczyć
olejem roślinnym tłoczonym na zimno, np. ze słodkich
migdałów. Umożliwia on rozprowadzenie kilku kropel olejku
eterycznego na dużej powierzchni ciała. Sam również jest
bogatym źródłem witamin, nienasyconych kwasów tłuszczowych
i antyoksydantów. 
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PAMIĘTAJ 

O PRZECIWWSKAZANIACH 
 
 
 Przeciwwskazaniami do stosowania olejków eterycznych są:

Fototoksyczność - charakteryzują się nią olejki eteryczne

cytrusowe, dlatego nie należy ich stosować przed wyjściem

na słońce. Do masażu czy kąpieli najlepiej stosować je

wieczorem.

 

Dzieci i niemowlęta - przed ukończeniem 3 miesiąca życia

nie należy stosować olejków eterycznych w żadnej formie.

Do 2 roku życia najbezpieczniejszą formą jest korzystanie z

dyfuzora (bezpieczne olejki to lawendowy i mandarynkowy).

Ciąża – nie należy stosować olejków eterycznych w tym

okresie, gdyż mogą ingerować w układ hormonalny.
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SZUKAJ WŚRÓD OLEJKÓW
ETERYCZNYCH SWOJEGO

ZAPACHU 
 
 
 

Wybierając olejki eteryczne, kieruj się zasadą, że używasz tych,

których zapach sprawia Ci przyjemność i pozytywnie

"podrażnia" Twoje zmysły. 

Gama zapachowa olejków jest przeogromna: 

cytrusowe, 

ziołowe, 

drzewne, 

korzenne,

kwiatowe. 

Każdy znajdzie właściwy dla siebie. Olejki eteryczne doskonale

się ze sobą łączą. Można tworzyć z nich mieszanki, czego

efektem będzie zwielokrotnienie ich działania.
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MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

 
 
 

Nie stosuj większych dawek olejków eterycznych niż to

wskazane. W aromaterapii obowiązuje zasada MNIEJ

ZNACZY WIĘCEJ. Olejki stosuj zgodnie z tabelą

rozcieńczania, a nie "na oko". 

Warto skonsultować się z aromaterapeutą, który wie, w jakich

proporcjach rozcieńczać olejki eteryczne oraz, w jakich

ilościach dodawać je do kąpieli, masażu czy dyfuzora.



Unikaj zbyt długiego stosowania tego samego olejku

eterycznego (np. codziennie przez dwa miesiące). Zasada ta

dotyczy głównie stosowania olejków eterycznych bezpośrednio

na skórę. Regularne używanie tego samego, może powodować

jej nadwrażliwość. 

Dobrze jest od czasu do czasu dać skórze odpocząć i zastąpić

olejek innym o podobnych właściwościach. Warto postawić na

różnorodność i stosować mieszanki olejków eterycznych.

Zwiększy to efekt terapeutyczny. 
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ZMIENIAJ OLEJKI ETERYCZNE



Olejki eteryczne to silnie skoncentrowane esencje

roślinne. Zanim ich użyjesz, koniecznie wykonaj próbę

uczuleniową. 

Na niewielkiej powierzchni skóry (najlepiej w zgięciu łokcia)

nanieś olejek eteryczny rozcieńczony z olejem roślinnym 

i odczekaj 12 godzin. Po takim czasie wynik jest wiarygodny.

8
WYKONAJ 12-GODZINNY TEST

ALERGICZNY
 



Olejki eteryczne to inwestycja w stan Twojego zdrowia

psychicznego, fizycznego oraz codzienną pielęgnację.

Dbaj o nie w następujący sposób: 

Zakręcaj dokładnie nakrętki, 

Nie wystawiaj na ciepło i słońce, 

Dbaj o olejki w podróży (trzymaj je w odpowiednim etui), 

Kupuj olejki w butelkach z ciemnego szkła,

Nie bój się pokazywać, kim jesteś - kochaj swoje olejki i nie

wstydź się tego okazywać. 
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ODPOWIEDNIO PRZECHOWUJ

OLEJKI ETERYCZNE
 
 



Używaj olejków eterycznych z PRZEKONANIEM. To gwarantuje 

Ci satysfakcję i przyjemność z dbania o siebie oraz najbliższych.

Cristina Proano-Carion mówi: 

„Jeśli wierzysz w aromaterapię…ona działa. Jeśli nie

wierzysz w aromaterapię…ona działa.”
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STOSUJ OLEJKI ETERYCZNE 

Z PRZEKONANIEM
 
 
 



Nazywam się Justyna Wiśniewska

Jestem certyfikowaną aromaterapeutką, pasjonatką rozwoju

osobistego, a także praktykiem masażu aromaterapeutycznego 

oraz relaksacyjnej metody manualnej Access Bars®. 

Moją misją jest dzielenie się z Tobą wiedzą na temat uzdrawiającej

mocy olejków eterycznych.

Znajdziesz mnie na:

www.zapachzdrowia.com

https://www.facebook.com/justyna.wisniewska.9847867

Masz pytania? Napisz do mnie na adres e-mail:

kontakt@zapachzdrowia.com
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