
OLEJKI AROMATYCZNE I 
ICH WŁAŚCIWOŚCI, 

ZABIEGU 
AROMATERAPEUTYCZNE,  

AROMATERAPIA 



Aromaterapia 

 Jest to niekonwencjonalna metoda terapii, polegająca 
na leczeniu wykorzystującym nadzwyczajne 
właściwości roślinnych substancji zapachowych.  

 Nie chodzi tu o leczenie zapachem, lecz za pomocą 
naturalnych olejków eterycznych.  

 Aromaterapeuta bierze pod uwagę wszystkie czynniki 
mające wpływ na klienta, np. świadomość, ciało, styl 
życia, sposób odżywiania, powiązania społeczne. 



Ciekawostki  

 Japończycy mają rozpylone w biurowcach olejki 
cytrynowe i eukaliptusowe które mają za zadnie 
pobudzić do pracy i zwiększyć sprawność 
umysłową. 

 

 W korytarzach i na poczekalniach rozpyla się 
odprężające aromaty lawendy i rozmarynu które 
zmniejszają stres i uspakajają czekających. 



Olejki eteryczne 

 Substancje zapachowe powstające i magazynowane w 
specjalnych komórkach roślin, w liściach, przy korze, 
kwiatach lub skórkach owoców.  

 Pozyskiwane metodą destylacji (polega na 
odparowaniu najbardziej lotnego składnika 
roztworu, skropleniu par i zebraniu skroplonej 
cieczy), są lekkie i nietłuste.  

 Lotne i wrażliwe na UV– sposób przechowywania 

 Barwa: bezbarwna lub jasnożółta, wyjątkiem jest olejek 
rumiankowy (błękitny!) 

 Charakteryzują się wrażliwością na ekstremalne 
temperatury i wibracje wywołane głośnymi dźwiękami. 



Olejki eteryczne 

 Nie rozpuszczają się w wodzie. 

 Bardzo dobrze rozpraszają się w tłustych olejach 
naturalnych (bazowych) oraz po lekkim podgrzaniu 
w masłach kosmetycznych np. kakaowym. 



Esencja a olejek 

 Esencja – produkowana przez roślinę 

 Olejek – esencja po procesie destylacji (następują 
zmiany chemiczne w składnikach) 

 Ilość esencji zależy od gatunku rośliny 

 Powstają w wyspecjalizowanych komórkach /liście, 
meszek na liściach, pień, kora, skórki owoców/. 



Olejki eteryczne 

 Istotną zaletą olejków jest wielka różnorodność 
metod ich zastosowania: masaż, kąpiele, inhalacje, 
kompresy zimne i ciepłe. 

 Należy pamiętać że: Aromaterapia stanowi 
uzupełnienie innych metod leczenia. 

 I że nie należy leczyć się olejkami bez szczegółowej 
wiedzy o ich działaniu i stosowaniu, czyli bez 
konsultacji z dobrym arometerapeutą. 

 Nawet niewielkie ilości olejku mogą się 
skumulować w organizmie do poziomu 
toksycznego. 



Zabiegi aromaterapeutyczne 

Aromaterapia stosowana jest w kosmetyce jako: 

 Masaż 

 Kąpiele aromaterapeutyczne 

 Kompresy ciepłe i chłodne 

 Inhalacje 

 Kominek 

 



Masaż  

 Najskuteczniejsza metoda wprowadzania olejku 
aromaterapeutycznego do organizmu łącząca działanie 
dotyku  z właściwościami olejku.   

 Technika masażu opiera się na trzech podstawowych 
ruchach: głaskaniu, rozcieraniu i ugniataniu.  

 Pozostałych się nie stosuje ze względu na zbyt 
intensywne działanie. 

Głaskanie – odprężenie 

Rozcieranie – głębsza penetracja w głąb mięśni 

Ugniatanie – pobudzenie krwi, zniwelowanie napięcia 
mięśni 



Zastosowanie 

Do masażu olejki zawsze rozcieńczamy w olejku bazowym, np. 

 Avocado – przy suchej i wrażliwej skórze, 

 Z oliwek – wrażliwa, zwiotczała, sucha, 

 Sezamowy – trądzik różowaty, 

 Z miazgi kakaowej – cera wrażliwa, działa nawilżająco 

 Migdałowy – cera sucha i wrażliwa, działa zmiękczająco 

 Lniany - cera sucha i wrażliwa, bogaty w wit.E, działa 
przeciwzapalnie 

 Z pestek brzoskwini ma działanie łagodzące 

 



Oleje bazowe 

 Nigdy nie mieszamy olejków aromaterapeutycznych 
z bazowymi na zapas, ponieważ oleje bazowe 
utleniają się pod wpływem tlenu i tracą swoją 
przydatność. 

 Stężenie 3-procentowe (wyższe- możliwość 
podrażenienia) tj. 3 krople na 10ml oleju 
bazowego. 

 Olejek bazowy jest nie tylko rozpuszczalnikiem ale i 
środkiem poślizgowym. 



Kąpiele aromatyczne  

 Najważniejsza forma aromaterapii 

 Mają działanie uspokajające, pobudzające, 
schładzające, rozgrzewające, stymulujące.  

 Do kąpieli 6- 8 kropel  i nie dłużej niż 20 minut. 

 Osoby ze skórą wrażliwą unikają : olejków z bazylii, 
werbeny, cytryny, igieł sosny, melisy, tymkianku i 
mięty. Często powodują podrażnienia. 

 



Kompresy 

 Stosuje się przeciwbólowo oraz w celu zapobieżenia 
powstania opuchlizny i stanów zapalnych. 

 Zimne przy ostrych bólach, skręceniach, 
zwichnięciach. 

 Ciepłe lub gorące przy przewlekłych bólach. 

 Np. reumatyzm, ból ucha, zęba  

 4 do 5 kropel olejki na miskę wody. 



Inhalacje  

 leczenie górnych dróg oddechowych, zatoki, kaszel, 
katar, ból gardła. 

 Nie stosować przy astmie, katarze siennym i alergii. 

 2-3 kropelki na miskę wody. 

 Olejki: eukaliptusowy, sosnowy, z drzewa 
herbacianego. 

 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Bazyliowy – stymuluje krążenie krwi i wpływa na 
metabolizm tkanek. Działa uspokajająco, 
oczyszczająco, ściągająco i aseptycznie.  

 Bergamotowy (pozyskiwany z rośliny pomarańcza 
bergamota). Stosowaniu w leczeniu infekcji dróg 
moczowych, stanów depresyjnych i lękowych, a w 
kosmetyce jako środek pielęgnacyjny, 
przeciwtrądzikowy, do cery tłustej i w infekcjach 
skóry. Ma działanie antyseptyczne, przeciwbólowe. 
Podczas stosowania unikamy słońca. 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Cedrowy – działa aseptycznie (infekcje dróg 
oddechowych i moczowych). W kosmetyce używa się 
jako środka ściągającego i aseptycznego (trądzik). 

 Cyprysowy – działanie ściągające, stosowany w 
leczeniu obrzęków, nadmiernej potliwości, obfitych 
menstruacji. W kosmetyce stosowany do pielęgnacji 
cery tłustej, do likwidacji nadmiernej potliwości stóp. 

 Cytrynowy – stymuluje leukocyty odpowiedzialnych 
za odporoność, wspomaga układ krążenia, leczenie 
żylaków. W kosmetyce stosowany do leczenia 
odcisków, brodawek. 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Eukaliptusowy – właściwości bakteriobójcze i 
antywirusowe, stosowany przy wypryskach skórnych, 
zakażeniach, obrzękach, w masażu łagodzi bóle 
mięśniowe i reumatyczne. 

 Geraniowy (z pelargonii) – działanie antydepresyjne, 
aseptyczne i ściągające. Przyczynia się do regulacji 
wydzielania łoju, stosowany w leczeniu cellulitu 
(stymuluje układ limfatyczny),  jest dobrym 
aseptykiem stosowanym do pielęgnacji jamy ustnej, 
bólach gardła, infekcjach dziąseł. 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Jałowcowy - ma szerokie spectrum działania: silnie 
odkaża, rozgrzewa, przyspiesza gojenie, działa 
rozkurczowo i moczopędnie, poprawia trawienie. 
Stosowana do zabiegów do cery tłustej, trądzikowej, z 
problemami naczyniowymi. W zabiegach na ciało 
stosowany jest do redukcji cellulitu. 

 Jaśminowy  - w kosmetyce przydatny jest dla osób ze 
spierzchniętą wrażliwą skórą 

 Z kopru włoskiego – usuwa obrzęki, tłuszcz z 
warstwy podskórnej, stymuluje mikrocyrkulację i 
wydalanie wody ze skóry (cellulit) 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Miętowy – działanie antyseptyczne,  przeciwbólowo, 
odświeżająco, stosowany jest więc w stanach 
zapalnych, infekcjach, zabiegach antycellulitowych. 
Wykorzystywany jako składnik preparatów do 
pielęgnacji stóp, past do zębów, dezodorantów. 

 Paczulowy – stosowany do leczenia cellulitu, 
otyłości, trądziku, egzemy i trudno gojących ran 

 Rozmarynowy – w kosmetyce używa się go do 
pielęgnacji ciała z cellulitem i żylakami, przy 
infekcjach skórnych, trądziku, łupieżu. 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Z krzewu herbacianego – działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i 
przeciwpierwotniakowe dlatego stosuje się go w 
leczeniu schorzeń dermatologicznych, grzybic, 
trądziku, łupieżu, owrzodzeniach skóry, leczeniu 
opryszczki, oparzeniach skóry. 

 Lawendowy – jest równocześnie aseptykiem i 
środkiem przeciwbólowym. Zalecany jako dodatek 
przy masażu przy bólach po intensywnym wysiłku 
fizycznym. W kosmetyce stosowany przy leczeniu 
trądziku, wygładza skórę, zapobiega występowaniu 
blizn, , leczy egzemę. 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Neroli (z kwiatów gorzkiej pomarańczy) – działanie 
antydepresyjne, aseptyczne, rozkurczowe, 
uspokajające. Pobudza wzrost nowych komórek, 
najlepsze rezultaty uzyskuje się do pielęgnacji cery 
suchej i wrażliwej, ułatwia gojenie ran, odkaża, w 
leczeniu trądziku, czyraków. 

 Pomarańczowy – działanie antydepresyjne, 
przeciwskurczowe, uspokajające, łagodzi bóle 
żołądka. Podobne działanie do neroli. 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Różany – do uzyskania mikroskopijnej ilości używa 
się ogromne ilości płatków róż (b.drogi). Stosowany 
do pielęgnacji żeńskich dróg rodnych, w kosmetyce 
stosowany do pielęgnacji cery suchej, wrażliwej, 
starzejącej się, działa tonizująco i ściągająco na 
naczynia krwionośne. 

 Rumiankowy – leczy stany zapalne, gł. Egzema, 
pokrzywka, alergie, cera wrażliwa, sucha, łuszcząca. 
Wykorzystuje się działanie kojące, uspokajające, 
antydepresyjne. 



Zastosowania i właściwości olejków 

 Sosnowy – w leczeniu górnych dróg oddechowych, 
jako środek wykrztuśny, silny antyseptyk. Najwyższej 
jakości jest olej pozyskiwany z sosen syberyjskich. 
Stymuluje układ krążenia, zalecany też przy bólach 
reumatycznych,. 

 Sandałowy – najważniejszą właściwością jest 
działanie antyseptyczne, skuteczne w przypadku 
infekcji dróg moczowych, płuc, gardła i oskrzeli. 



PODSUMOWANIE 
CERA OLEJEK ROŚLINNY 

sucha 
neroli, sandałowy, z płatków róż, pomarańczowym, lawendowy, 
geraniowy, rumiankowy 

tłusta 
bergamotowy, cyprysowy, cytrynowy, rumiankowy, sandałowy,  z 
oczaru wirginijskiego, różany, szałwiowy, eukaliptusowy, z drzewa 
herbacianego, bazyliowy 

wrażliwa 
jaśminowy, różany, neroli, rumiankowy, z drzewa herbacianego, 
lawendowy, miętowy, geraniowy 

trądzikowa 
cedrowy, bergamotowy, eukaliptusowy, z drzewa herbacianego, 
rumiankowy, z oczaru wirginijskiego, lawendowy 

dojrzała i starcza różany, geraniowy, muszkatołowy, tymiankowy 

z problemem naczyniowym neroli, rumiankowy, rozmarynowy, bazyliowy, różany 



TERMOTERAPIA 

GALWANOKAUSTYKA 

 

KRIOTERAPIA 
 



Ciepłolecznictwo (termoterapia) 

To leczenie schorzeń różnych narządów przez 
dostarczenie organizmowi energii cieplnej.  
Proces przekazywania ciepła może zachodzić 
na drodze: 

 Przewodzenia - warunkiem przewodzenia 
jest istnienie różnicy temperatur między 
ciałami 

 Przenoszenia - ruchu części środowiska 
ciekłego lub gazowego o różnych 
temperaturach 

 Promieniowania 
 



Ciepłolecznictwo (termoterapia) 

Zależnie od właściwości i rodzaju użytych do 
zabiegów ciał ogrzanych rozróżnia się: 

 
 Ciepło suche - zabiegi z zastosowaniem ogrzanego 

suchego powietrza 
 

 Ciepło wilgotne - zabiegi z zastosowaniem pary 
wodnej  
 

 Zabiegi cieplne - zabiegi z użyciem parafiny i 
masek rozgrzewających 



Przeciwwskazania do zastosowania rozgrzanej 
pary: 

 Cera z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi 

 Trądzik różowaty  

 



Wapozon 

 Nowoczesnym aparatem do nawilżania jest wapozon, 
w którym ozon zastępuje się wyciągami ziołowymi, 
które można odpowiednio dobrać do rodzaju skóry 
pacjentki.  

 Podczas takiego nawilżania skóry uwalniają się olejki 
eteryczne zawarte w ziołach. 

 Po każdym zabiegu nawilżania wapozonem skóra 
powinna być schłodzona zimnym kompresem, a pory 
skóry, które w czasie zabiegu uległy rozszerzeniu – 
zamknięte. 



Pulweryzacja 

 Do nawilżania skóry można zastosować również 
zabieg pulweryzacji. Polega on na nawilżaniu skóry 
za pomocą środków leczniczych przy pomocy 
pulweryzatora lub aparatu skin flower.  

 Aparaty te wyposażone są w pojemnik na płyn, z 
umieszczoną w nim rurką, która pozwala uzyskać 
efekt rozpylenia wykorzystywany do rozpylania na 
twarz i ciało wyciągów roślinnych, toników i płynów 
leczniczych. 

 



Parafina 

 Zalecana w celu rozgrzania skóry. 

 Maskę parafinową rozgrzewa się w łaźni wodnej i po 
uzyskaniu odpowiedniej temperatury pędzlem 
nakłada na twarz warstwę grubości 2cm na 20-
30min. 

 Przed położeniem maski parafinowej można zalecić 
położenie maski odżywczej w celu lepszego 
wchłonięcia składników czynnych. 



Przeciwwskazania do masek parafinowych 

 Stany zapalne skóry 

 Niewydolność krążenia 

 Choroba nadciśnieniowa 

 Obrzęki 



Maska ziołowa 

 Również zaliczana do zabiegów cieplnych. 

 Stosowana w celu rozgrzania skóry przed zabiegiem 
oczyszczania. 



Galwanokaustyka 

  Polega na wykorzystaniu ciepła wytwarzającego się 
w przewodniku metalowym w czasie przepływu 
prądu stałego (za pomocą platynowych żegadeł).  

 Zabieg polega na ścinaniu białka tkanek. 

 W kosmetyce galwanokaustykę stosuje się do 
niszczenia zmian patologicznych skóry takich jak 
naczyniaki płaskie, kępki żółte, brodawki oraz małe 
włókniaki. 

STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE NA ZLECENIE LAKARZA 



Krioterapia 

 Jest metodą leczenia polegającą na miejscowym 
kontrolowanym niszczeniu tkanek poprzez ich 
zamrażanie w wyniku czego następuje zniszczenie 
tkanki patologicznej. 

 Do zamarażania stosuje się CO2 zestalony w postaci 
śnieżnej masy (suchy lód) lub ciekły azot. 



Krioterapia za pomocą ciekłego azotu stosowana 
jest to:  

 Brodawek płaskich, zwykłych, łojotokowych 

 Włókniaków 

 Naczyniaków 

 Nagniotek 

 Tatuaży 

 Keloidów 

 Złuszczanie głębokie naskórka w likwidacji piegów 
lub zmian potrądzikowych 



Zamrażanie płynnym azotem 

 Bezbolesny 

 Bezkrwawy 

 Nie powoduje wtórnych infekcji 

 Pozostawia jednak blizny kosmetyczne 


