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zdrowie i uroda
Kiedy męczy Cię ból głowy  
albo bezsenność,  
pomóc może odpowiedni olejek 
A W czym pomaga nam aromaterapia i jak ją stosować – opowiada nasza ekspertka, Patrycja Molska. 
Podaje też kilka przydatnych receptur do zastosowania w domu

S tosowanie olejków 
eterycznych w celach 
terapeutycznych ma 
równie długą historię 
co stosowanie pach-

nideł, przy czym bardzo często 
oba zastosowania szły w parze. 
Stare księgi indyjskie, egipskie 
papirusy, Biblia, Koran opisują 
wszystkie możliwe efekty sto-
sowania naturalnych substan-
cji zapachowych – od magicz-
nych po estetyczne, lecznicze 
i jako sposób wyrażania uczuć.  

Dziś olejki eteryczne zajmu-
ją miejsce jako leki i składniki 
wielu produktów kosmetycz-
nych i aromatyzujących. Dzia-
łanie terapeutyczne tych sub-
stancji chemicznych można 
scharakteryzować jako: 

– ożywienie i wzmacnianie 
większości funkcji organizm,u 

– pobudzający wpływ na sy-
stem nerwowy – lepsza kon-
centracja, 

– poprawa komfortu psy-
chicznego, 

– wiele działań farmakolo-
gicznych: cucące, przeciwbólo-
we, przeciwzapalne, przeciw-
bakteryjne, żółciopędne, mo-
czopędne, wykrztuśne, rozkur-
czowe, hamujące lub pobudza-
jące wydzielanie soków tra-
wiennych, przekrwienie. 

Zabiegi aromaterapeuty- 
czne mogą być dostosowane  
w każdym wieku. W gabine-
tach odnowy biologicznej czy 
w gabinetach masażu każdy 
może poddać się relaksacji, pie-
lęgnacji i leczniczemu wypły-
wowi olejków eterycznych. 

Inhalacje – jest to metoda 
lecznicza, którą wykorzystuje-

my najczęściej, gdyż możemy 
stosować ją bezpośrednio 
(przez kominki, saunę i wziewa-
nie) lub też pośrednio przy oka-
zji innych zabiegów (masaże, 
kąpiele, okłady). Wysoka lot-
ność olejków umożliwia im 
przedostanie się do dróg odde-
chowych, a stamtąd przez na-
błonek do krążenia ogólnego.  

Kominki aromaterapeu- 
tyczne są wygodną, estetyczną 
i delikatną metodą inhalacji. 
Do miseczki, w której znajdują 
się 1-2 łyżki stołowe wody doda-
je się (w zależności od wielkoś-
ci pomieszczenia) 10-20 kropel 
wybranego olejku eterycznego. 
Tuż pod miseczką znajduje się 
świeczka, która podgrzewa 
mieszankę i powoduje odparo-
wanie olejku a także jego roz-
przestrzenienie w pomieszcze-
niu. Metodę tę można stosować 
codziennie, nawet dwa razy 
dziennie. Klasyczną metodą in-
halacji jest dodanie do misecz-
ki z gorącą wodą kilku kropli 
olejku eterycznego, przykrycie 
głowy ręcznikiem i swobodne 
wdychanie oparów przez kilka-
naście minut. Jest to metoda 
często stosowana w przypadku 
schorzeń górnych dróg odde-
chowych. Łagodniejszą formą 
wykorzystywaną często u dzie-
ci jest umieszczenie paska bibu-
ły lub chusteczki nasączonej 
mieszanką olejków w pobliżu 
łóżka lub miejsca pobytu pa-
cjenta. Można też stosować wy-
suszoną mieszankę liści, kwia-
tów i owoców, tzw. pot-pourri 
z 10-20 kroplami olejku eterycz-
nego. 

 
Oto kilka uniwersalnych recep-
tur do wykonania inhalacji 
w zaciszu domowym: 

 
a przeziębienia, grypa, katar: 
olejek eukaliptusowy –4 kro-

ple, olejek lawendowy – 3 kro-
pli, olejek mięty pieprzowej – 1 
kropla, olejek rozmarynowy 
–1 kropla, olejek goździkowy 
z pąków – 1 kropla. 
 
a dla dzieci przy kaszlu: 
olejek lawendowy – 2 krople, 
olejek rumiankowy – 2 krople, 
olejek sosnowy – 1 kropla. 

 
a bóle głowy różnego pocho-
dzenia:  
olejek lawendowy – 3 krople, 
olejek geraniowy – 2 krople, 
olejek mięty pieprzowej – 2 
krople, olejek goździkowy 
z pąków – 2 krople, olejek eu-
kaliptusowy – 1 kropla 
 

a bezsenność: olejek lawen-
dowy – 5 kropli, olejek jałow-
cowy – 3 krople, olejek poma-
rańczowy – 1 kropla, olejek ty-
miankowy – 1 kropla. a ¹
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b Kominki aromaterapeutyczne są wygodną, estetyczną i delikatną metodą inhalacji. I co ważne, 
można ją stosować w zaciszu domowym

Patrycja Molska, absolwentka 
i pracownik naukowy Wyższej 
Szkoły Medycznej  w Białymstoku, 
fizjoterapeutka w Domu Pomocy 
Społecznej w Bialymstoku przy ul. 
Baranowickiej. Jej praca  pt. 
„Aromaterapia w schorzeniach na-
rządu ruchu” zdobyła główną 
w ogólnopolskim konkursie 
na najlepszą pracę magisterską 
z zakresu badania olejków ete-
rycznych i ich zastosowań. 

Nasz ekspert
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