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Uleiuri Vegetale
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Uleiuri vegetale

Uleiurile vegetale sunt obținute în general prin stoarcerea semințelor sau fructelor multor 
plante.

Sunt ingrediente extrem de prețioase pentru îngrijirea pielii și a părului, fiecare având 
caracteristici și proprietăți specifice. Pe baza calităților lor, aceste uleiuri pot fi folosite 
pentru hrănirea și hidratarea pielii și a părului, pentru a preveni și reduce formarea ridurilor, 
reducerea inflamațiilor, înroșirilor și a cicatricilor; sunt utile și ca dezinfectanți și antimicotici.

O particularitate a majorității uleiurilor vegetale este conținutul ridicat de acizi grași 
nesaturați, foarte important pentru funcția de barieră a pielii care, dacă este bine hrănită, 
se menține fină și mai compactă.

În funcție de caracteristicile plantei și de distribuția tuturor substanțelor prețioase pe care 
le conține, uleiurile au diferite indicații terapeutice și cosmetice.

Sunt utilizate pure sau dizolvate în emulsii, pentru a le îmbunătăți efectul. Acestea sunt 
adesea folosite ca purtători pentru uleiurile esențiale, substanțe puternic concentrate 
care nu trebuie aplicate niciodată pe piele.

Pentru a utiliza cât mai bine uleiurile vegetale, este important să le cunoaștem proprietățile 
și beneficiile.

Acest ghid a fost conceput pentru a explica în detaliu caracteristicile și utilizările acestora.

Pentru informații detaliate despre ingrediente, alergeni și metode de utilizare (cosmetice 
sau alimentare), se recomandă să consultați fișele tehnice pentru fiecare ulei, disponibile 
pe site-ul http://www.chogangroup.com.
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Ulei de Migdale dulci

Uleiul de migdale, extras din semințele de Prunus amygdalus dulcis, este cel 
mai cunoscut și cel mai utilizat ulei vegetal în produsele cosmetice naturale, 
pentru proprietățile sale emoliente, liniștitoare, hrănitoare și Calmant pentru 
pielea adulților, dar și pentru cea delicată a copiilor și bebelușilor.

Utilizare și sfaturi practice

Piele uscată și iritată: recomandat în toate 
cazurile în care pielea este uscată și deshi- 
dratată, uleiul de migdale dulci trebuie apli- 
cat printr-un masaj ușor, de preferat după 
baie (când pielea este încă umedă) pentru 
a se asigura că moleculele din ulei emulsio- 
nează cu cele ale apei, facilitând absorbția 
acestuia. Acțiunea emolientă și calmantă îl 
fac foarte potrivit în tratamentul pielii usca- 
te și iritate și pentru ameliorarea pruritului 
în cazul rujeolei, varicelei și eczemei.
Sarcină: uleiul de migdale dulci este renu- 
mit mai ales ca un remediu natural împo- 
triva vergeturilor, în special a celor datorate 
sarcinii: începând cu luna a treia se reco- 
mandă aplicarea zilnică pe abdomen, sâni, 
șolduri și coapse până la sfârșitul alăptării. 
Mulțumită proprietății de elasticizare, pre- 
vine ruperea dermei care duce la crăpături 
inestetice sau dungi pe pielea femeilor în- 
sărcinate. Din acest motiv este indicat și în 
timpul dietelor de slăbire pentru a preveni 
lăsarea pielii în urma pierderii în greutate.

Proprietăți și beneficii

Aliatul pielii și părului, util pentru femeile 
însărcinate, potrivit pentru copii, excelent 
pentru masaje. Uleiul de migdale nu modi- 
fică echilibrul hidrolipidic natural, ci contri- 
buie la reînnoirea celulară a țesuturilor. Se 
obține prin presarea la rece a seminței ule- 
ioase a fructului, fără utilizarea de solvenți 
chimici, și este utilizat așa cum este obți- 
nut, în stare pură. Conține una dintre cele 
mai mari concentrații de grăsimi nesaturate 
și polinesaturate, care conferă plantei bi- 
necunoscutele sale proprietăți eudermice. 
În plus, prezența vitaminelor E și B, a ami- 
noacizilor, carbohidraților și a sărurilor mi- 
nerale, îl fac un remediu excelent pentru 
combaterea îmbătrânirii pielii și contribuie 
la reînnoirea celulară a țesuturilor.
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e irritazioni.
Viso:
l’olio di mandorle dolci è anche un’ottima 
alternativa al latte detergente, in grado
di togliere perfettamente tutte le impurità 
che si depositano ogni giorno sulla pelle 
vwsenza alterarne minimamente il naturale 
equilibrio idrolipidico: poche gocce su un 
batuffolo di cotone consentono di eliminare 
il make-up più ostinato.
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cod. U01 | 100ml | € 11,00
cod. U07 | 1L | € 30,00

cod. U01F - U78F | 100ml | € 15,00
cod. U44F | 100ml | € 21,00
cod. U68F | 100ml | € 22,50

cod. 1L001F - 1L067F | 1L | €53,00
cod. 1L044F | 1L | €63,00

Păr: acțiunea sa hrănitoare îl face, de ase- 
menea, să fie benefic și în tratamentul pă- 
rului foarte uscat, deshidratat, deteriorat de 
soare și sare. Aplicat timp de 20-30 minu- 
te pe părul umed, înainte de șamponare, îi 
va reda acestuia moliciunea. Poate fi folo- 
sit și pe plajă în loc de gel, pentru a obține 
așa-numitul „efect umed”; în acest fel, părul 
este protejat de acțiunea de uscare a soa- 
relui și a sării.
Masaje: uleiul poate fi amestecat și cu câ- 
teva picături de uleiuri esențiale pentru a 
obține un ulei de masaj personalizat, foarte 
plăcut și hrănitor pentru pielea corpului. În 
acest fel, dobândește și proprietățile tera- 
peutice ale uleiului esențial care este utili- 
zat (de exemplu, pentru durerile articulare, 
pentru masarea mușchilor sportivilor etc.).
Copii: utilizarea sa este foarte indicată 
pentru a proteja pielea delicată și sensibi- 
lă a copiilor, expusă întotdeauna la înroșiri, 
descuamări și iritații. 
Față: uleiul de migdale dulci este, de ase- 
menea, o alternativă excelentă la laptele 
demachiant, capabil să elimine perfect toa- 
te impuritățile care se depun zilnic pe piele, 
fără a modifica echilibrul hidrolipidic natu-

ral: câteva picături pe o dischetă de bum- 
bac ajută la eliminarea chiar și a celui mai 
rezistent machiaj.

Protejează pielea delicată și sensibilă a co-
piilor, expusă întotdeauna la înroșiri, descu-
amări și iritații. Uleiul aromat de migdale 
dulci este ca o mângâiere dulce pe care 
o aplicăm corpului nostru: combină toa-
te proprietățile emoliente și hidratante ale 
migdalei cu notele olfactive care ne fasci-
nează cel mai mult.



Ulei de Rosa Mosqueta

Uleiul de Rosa Mosqueta este extras din semințele de Rosa Mosqueta cilena 
sau Rosa affinis rubiginosa și este indicat mai ales pentru regenerarea și 
îmbunătățirea aspectului pielii dvs, precum și pentru a limita eventualele 
pigmentări și riduri. Puterea sa de regenerare a pielii a făcut acest produs 
indispensabil pentru mai mulți compuși cosmetici, precum și pentru diverse 
tratamente de înfrumusețare. Cea mai interesantă vitamină a uleiului de Rosa 
Mosqueta este retinolul: vitamina A conferă acestui ulei proprietățile sale 
extraordinare de regenerare, care accelerează procesele de vindecare ale 
pielii. Uleiul de Rosa Mosqueta trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, 
departe de sursele de căldură; se poate păstra chiar și în frigider.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru corp: împrospătează și hidratează 
pielea, lăsând-o fină; vindecă și netezește 
vergeturile ca urmare a sarcinii sau a pier- 
derii în greutate prea rapide. În acest scop, 
recomandăm aplicarea zilnică a uleiului pur 
pe zonele crăpate și afectate ale pielii ca- 
uzate de inestetismele menționate ante- 
rior. Puteți prepara o soluție pentru masaj 
amestecând o parte de ulei de floarea soa- 
relui, o parte de ulei de migdale dulci și o 
parte de ulei de Rosa Mosqueta, la care pu- 
teți adăuga câteva picături de ulei esențial 
de lavandă. Masați zona cu mișcări circulare 
blânde până la absorbția completă.

Proprietăți și beneficii

Uleiul de Rosa Mosqueta s-a dovedit a 
îmbunătăți următoarele imperfecțiuni ale 
pielii: cicatrici, vergeturi, psoriazis, eczeme, 
hiperpigmentare, dermatite, riduri și linii de 
expresie, arsuri, acnee, cicatrici de la vari- 
celă, leziuni ale pielii cauzate de expunerea 
extremă la soare, elasticitate slabă a pielii, 
piele uscată, îmbătrânire prematură.
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e irritazioni.
Viso:
l’olio di mandorle dolci è anche un’ottima 
alternativa al latte detergente, in grado
di togliere perfettamente tutte le impurità 
che si depositano ogni giorno sulla pelle 
vwsenza alterarne minimamente il naturale 
equilibrio idrolipidico: poche gocce su un 
batuffolo di cotone consentono di eliminare 
il make-up più ostinato.
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cod. U02 | 100ml | € 34,00

Pentru mâini: foarte potrivit pentru mâinile 
obosite, care realizează meserii manuale și 
prezintă semne de îmbătrânire prematură. 
Adăugarea a câteva picături în crema de 
mâini o îmbogățește cu proprietăți de ne- 
tezire și regenerare. 
Pentru combaterea petelor întunecate 
se recomandă adăugarea a două picături 
de ulei esențial de lămâie în uleiul de rosa 
mosqueta.
Pentru față: se utilizează pentru a trata 
leziunile datorate acneei sau varicelei ori 
pentru a repara pielea în urma arsurilor și a 
arsurilor solare; pentru a combate ridurile, 
se poate prepara un ser prin adăugarea a 
câteva picături de ulei esențial de geranium 
în uleiul de rosa mosqueta. De fapt, acest 
ulei este deosebit de activ în atenuarea ri- 
durilor, netezirea pielii din jurul ochilor și 
protejarea pielii de deshidratarea excesivă. 
Aplicați cu generozitate pe față, gât, decol- 
teu, zona ochilor și a buzelor o dată sau de 
două ori pe săptămână. Lăsați să acționeze 
timp de 15-20 minute, îndepărtați cu o dis- 
chetă demachiantă, apoi tamponați până la 
absorbția completă a produsului. A proteja 
pielea delicată și sensibilă a copiilor, expusă 

întotdeauna la înroșiri, descuamări și iritații.
Față: uleiul de migdale dulci este, de ase-
menea, o alternativă excelentă la laptele 
demachiant, capabil să elimine perfect toa-
te impuritățile care se depun zilnic pe piele, 
fără a modifica echilibrul hidrolipidic natu-
ral: câteva picături pe o dischetă de bum-
bac ajută la eliminarea chiar și a celui mai 
rezistent machiaj.  
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Ulei de Macadamia

Uleiul de Macadamia este un extract natural derivat din presarea semințelor 
plantei Macadamia ternifolia, originară din Australia. Fructul acestei plante este 
bogat în substanțe uleioase care sunt folosite atât în domeniul alimentar cât și 
în cel cosmetic. Uleiul este obținut prin presarea la rece a nucii de macadamia 
și are o culoare galben deschis; este un ulei deosebit de emolient și potrivit 
pentru pielea uscată care are nevoie de hrănire suplimentară.

Proprietăți și beneficii

Uleiul de Macadamia se mândrește cu nu- 
meroase proprietăți cosmetice și benefice: 
acesta este motivul pentru care este folosit 
constant în crearea rețetelor de frumuse- 
țe, în special pentru piele și păr. Acest ulei 
special se dovedește a fi principalul aliat al 
pielii uscate și iritate, precum și un reme- 
diu excelent împotriva părului deshidratat 
și indisciplinat, hrănindu-l în profunzime 
mulțumită vitaminei E. Uleiul de macadamia 
este folosit în special ca ingredient princi- 
pal pentru cremele de protecție solară: de 
altfel, este foarte indicat pentru prevenirea 
arsurilor solare.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru piele: uleiul de macadamia este cu- 
noscut pentru proprietățile sale hidratante 
și cicatrizante: un adevărat accelerator de 
vindecare. Dacă se aplică pe răni superfi- 
ciale, stimulează reînnoirea celulelor și, evi- 
dent, hidratarea profundă a epidermei. De 
asemenea, este util pentru prevenirea ar- 
surilor solare. Uleiul de Macadamia, datorită 
proprietăților sale emoliente, protectoare și 
antioxidante, se prezintă ca un remediu ex- 
celent pentru a combate și a atenua simp- 
tomele psoriazis-ului pielii. Aplicați câteva 
picături pe pielea feței, având grijă să evitați 
zona ochilor, sau pe corp, până la absorbția 
completă.
Pentru păr: datorită prezenței ridicate a vi-
taminei E, uleiul de macadamia îmbunătă- 
țește aspectul părului, făcândul strălucitor 
și sănătos, putând să hidrateze chiar și cel 
mai deshidratat păr. Uleiul de Macadamia 
este folosit și pentru produsele destinate 
îngrijirii și tratamentului scalpului, deoare-
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cod. U03 | 100ml | € 13,50

ceajută la reechilibrarea secreției lipidice, 
restabilind gradul corect de umiditate și 
combătând deshidratarea. Este de ajuns 
să aplicați câteva picături de ulei de ma-
cadamia pe părul umed după șamponare. 
Apoi continuați cu uscarea și coafarea pă-
rului.
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Ulei de Neem

Uleiul de Neem este un ulei vegetal obținut din presarea la rece a semințelor 
Arborelui de Neem, cunoscut în întreaga lume pentru proprietățile sale 
extraordinare și aplicațiile multiple. Semințele conțin cea mai mare varietate 
și concentrație de substanțe cu efecte medicinale, prezente și în alte părți ale 
arborelui (frunze, scoarță, lemn, rădăcini, pulpa fructelor, flori).

Utilizare și sfaturi practice

Pentru mâini: adăugați câteva picături de 
ulei de neem în săpunul lichid pentru a-i 
crește proprietățile antibacteriene. După 
adăugare, agitați recipientul pentru ames- 
tecarea conținutului.
Pentru corp: în caz de cicatrici și vergeturi, 
ajută la regenerarea pielii, îmbunătățindu-i 
aspectul în urma unei aplicări constante. În 
aceste cazuri, se recomandă aplicarea ule- 
iului de neem pur pe zonele afectate.
Pentru păr: puteți adăuga în șampon zece 
picături de ulei de neem pentru a preveni 
formarea mătreții sau pentru îndepărtarea 
acesteia, în cazul în care există deja. Poate 
fi folosit la copiii de vârstă școlară pentru a 
preveni apariția păduchilor.
Pentru buze: apariția unor afecțiuni ale pie- 
lii, cum ar fi herpesul și psoriazisul, poate fi 
combătută prin aplicarea uleiului pur de 
neem.
Pentru animale: poate fi aplicat prin pică- 
turi pe părul câinelui sau al pisicii pentru a 

Proprietăți și beneficii

Este o plantă care aparține tradiției ayur- 
vedice, folosită de milenii pentru activitățile 
sale antibiotice, antibacteriene, antiinfla- 
matorii, antiparazitare și antifungice. Uleiul 
de Neem este potrivit în special pentru ma- 
saje și tratamente locale în cazul pielii us- 
cate, datorită proprietăților sale hidratante. 
Conținutul său de vitamina E și acizi grași 
esențiali, cu efect antioxidant și anti-îmbă- 
trânire, îl fac de asemenea potrivit pentru 
prepararea cremelor pentru față și corp.
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cod. U04 | 100ml | € 15,00
cod. U09 | 1L | € 73,00

ține departe puricii și alți paraziți.
Împotriva țânțarilor: aplicat pe piele, ține 
țânțarii la distanță. În cazul înțepăturilor, 
acesta poate fi aplicat direct pe umflăturile 
cauzate de acestea.
Pentru urechi: împotriva durerii de urechi, 
puteți pune o picătură de ulei de neem cald 
în urechile copiilor, pentru a stopa durerea 
și inflamația.
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Ulei de Jojoba

Uleiul de jojoba este o ceară lichidă produsă prin stoarcerea semințelor 
arbustului de jojoba. Lipsit de glicerină (trigliceride), a fost folosit de secole 
pentru a calma iritațiile tisulare.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru față: capacitatea sa de a pătrun-
de perfect în piele, fără a lăsa urme grase, 
îl fac deosebit de potrivit pentru pielea fe-
ței, oprind efectele îmbătrânirii premature 
a țesuturilor. În cazul pielii uscate, sensibile 
și delicate, cea mai expusă la riduri datorită 
delicateții sale, uleiul de jojoba contraca- 
rează efectele trecerii timpului: în special, 
previne și reduce ridurile. Aplicați în fiecare 
zi pe pielea curată, masând ușor; îl puteți 
folosi în stare pură sau adăugat la crema de 
zi obișnuită.
Pentru păr: distribuiți câteva picături de 
ulei de jojoba pe părul umed, în special pe 
lungimi, masând delicat la vârfuri. Lăsați-l să 
acționeze aproximativ o oră și apoi clătiți. 
Ajută la hrănirea și întărirea firului de păr, 
prevenind formarea vârfurilor despicate. 
Din acest motiv, se recomandă să folosiți 
câteva picături, după șamponare, pe părul 
uscat, pentru al face să strălucească și să 
devină moale.

Proprietăți și beneficii

Uleiul de jojoba revitalizează, regenerează și 
calmează pielea iritată, o întărește și ajută 
la prevenirea ridurilor. Ușurința cu care se 
absoarbe și capacitatea sa de a pătrunde 
în epidermă, lăsând-o netedă și mătăsoa- 
să, conferă uleiului de jojoba o acțiune hi- 
dratantă excelentă. Din acest motiv, în pro- 
dusele cosmetice naturale este utilizat pur 
sau asociat cu alte uleiuri vegetale, pentru a 
facilita absorbția acestora sau ca purtător 
pentru uleiurile esențiale. Această lipidă ve- 
getală este compusă dintr-un amestec de 
esteri ceroși, vitamina E, vitamine din com- 
plexul B și minerale, precum zinc, cupru și 
iod. Uleiul de jojoba este incolor și inodor și 
se solidifică la temperaturi sub 10°C. Își da- 
torează stabilitatea la căldură și rezistența 
ridicată la ranciditatea tocoferolilor precum 
și în cazul prezenței antioxidanților naturali.
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cod. U05 | 100ml | € 27,00
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Ulei de Argan biologico

Prețioasa plantă de Argania spinosa, numită și copacul vieții, este originară din 
sudul Marocului. Din arborele de argan se obține uleiul prețios de argan, numit 
aurul deșertului.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru față: poate fi folosit prin aplicarea 
a 1-2 picături dimineața sau seara, pe pie- 
lea umedă; fața va arăta mai luminoasă, mai 
întinsă și relaxată, iar ridurile vor fi reduse. 
Pentru mâini: conferă elasticitate și strălu- 
cire unghiilor, hidratându-le și întărindu-le. 
Este de ajuns să amestecați aceeași canti- 
tate de suc de lămâie și ulei de argan pen- 
tru a obține un unguent emolient, perfect 
pentru împachetări ale mâinilor înainte de 
culcare. Lăsați-l să acționeze toată noap- 
tea, iar dimineața veți avea mâini fine și un- 
ghii puternice.
Pentru păr: împachetările pe bază de ulei 
de argan fac părul moale și strălucitor, evi- 
tând formarea vârfurilor despicate. Câteva 
picături de ulei de argan, după șampona- 
re și înainte de coafarea obișnuită, ajută la 
combaterea părului indisciplinat și prote- 
jează împotriva efectelor dăunătoare cau- 
zate de utilizarea plăcilor și a uscătorului de 
păr.
Pentru corp: masarea picioarelor și a bra- 
țelor cu ulei cald, după un efort fizic, ajută 

Proprietăți și beneficii

Uleiul de argan are multiple proprietăți, de- 
rivate din elementele simple care îl compun: 
acizi grași, Omega 3, Omega 6, vitamina E și 
vitamina A, capabile să combată lăsarea și 
îmbătrânirea pielii. Hidratează toate stratu- 
rile pielii, pornind de la stratul hidro-lipidic, 
datorită proprietăților sale emoliente, hră- 
nitoare și regeneratoare; în plus, ajută la 
producerea de colagen, prevenind formarea 
ridurilor. Printre numeroasele proprietăți ale 
uleiului de argan, cele mai cunoscute sunt 
cu siguranță cele referitoare la piele. Pe lân- 
gă prevenirea ridurilor, datorită acțiunii sale 
de elasticizare este ideal pentru prevenirea 
formării vergeturilor.
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la relaxarea mușchilor și conferă elasticita- 
te țesuturilor. Potrivit pentru sportivi, dar și 
pentru cei care petrec mult timp în picioare 
și își simt picioarele obosite seara. Poate fi 
folosit și pentru calmarea inflamațiilor de 
după epilat.
Pentru buze: folosit ca alternativă la cla- 
sicul balsam de buze hidratează buzele, 
lăsându-le moi și hidratate, indiferent de 
anotimp.
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Ulei de Avocado

Uleiul de avocado, extras din semințele de Persea americana, a fost apreciat 
timp de secole în țările tropicale. Este printre cele mai eficiente produse 
naturale cu rol în prevenirea și încetinirea formării ridurilor și a lăsării pielii.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru față: dacă este aplicat local, ajută 
la hidratarea pielii. Este un remediu natural 
excelent pentru pielea uscată și este, de 
asemenea, eficient împotriva pruritului. Se 
adaugă la alte elemente hidratante pentru 
a îmbunătăți absorbția la nivelul pielii. Aju- 
tă la stoparea formării ridurilor, la pierderea 
prospețimii, conferă pielii finețe și elasti- 
citate, ajutând la reînnoirea celulelor. Din 
acest motiv este potrivit în special pentru 
pielea uscată, matură și devitalizată. Pentru 
o utilizare ideală, aplicați-l asociat cu ulei 
de jojoba dimineața, și în stare pură seara, 
chiar și în zona ochilor, pe pielea curată a 
gâtului și pe decolteu în cantități mici.
Pentru corp:  dacă este asociat cu uleiul 
de migdale dulci, uleiul de avocado își va 
îm- bunătăți proprietățile, în special acțiu-
nea de elasticizare, utilă în cazul lăsării pielii, 
atenuării vergeturilor sau a pielii care „ține”. 
Pentru un rezultat mai bun, aplicați-l pe 
pielea încă umedă și caldă, după baie sau 
duș, când porii sunt mai deschiși și mai re- 
ceptivi la tratamentele cosmetice: în acest  

Proprietăți și beneficii

Această lipidă este utilizată pe scară lar-
gă în produsele cosmetice naturale pen-
tru excelentele sale proprietăți hrănitoare 
și regenerante, ceea ce o face deosebit de 
potrivită pentru pielea uscată și matură, de-
vitalizată, aspră, deshidratată sau „veșteji-
tă”. Pe pielea foarte fragilă, desfășoară o ac-
țiune de înmuiere și de protecție împotriva 
agresiunii factorilor de mediu, conferindu-i 
elasticitate și finețe. Proprietățile deosebi- 
te de normalizare ale stratului hidrolipidic al 
pielii fac din uleiul de avocado un ingredient 
valoros pentru toate produsele cosmetice 
destinate să restabilească moliciunea și hi- 
dratarea fiziologică a pielii.
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fel, uleiul va pătrunde mai bine în piele.
Pentru pielea copiilor: la cei mici, uleiul de 
avocado poate fi utilizat pentru ameliora- 
rea și tratarea dermatitelor și a iritațiilor din 
zona scutecului.
Pentru păr: dacă este asociat cu ulei de co-
cos sau unt de shea, se va obține o mască 
restructurantă pentru tratamentul și îngriji- 
rea părului foarte uscat, fragil și deteriorat. 
Uleiul de avocado îmbunătățește sănăta- 
tea scalpului și poate ameliora simptomele 
pruritului. De asemenea, atunci când este 
aplicat în mod regulat, poate ajuta la creș- 
terea părului.
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Ulei din Seminte de struguri‚‚
Uleiul din semințe de struguri, obținut prin presare la rece, este extras din 
semințele de struguri (Vitis vinifera L.) fără utilizarea de solvenți chimici. 
Proprietățile benefice ale strugurilor sunt cunoscute încă din cele mai vechi 
timpuri și, chiar și astăzi, uleiul din semințe de struguri este foarte apreciat în 
produsele cosmetice.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru corp: poate fi preparat un ulei ex- 
celent de masaj amestecând 40 ml ulei din 
semințe de struguri și 10 ml ulei din ger- 
meni de grâu; apoi adăugați 10 picături de 
ulei esențial de lavandă, 10 picături de ulei 
esențial de geranium și 10 picături de ulei 
esențial de lămâie. Agitați, după care lăsați 
uleiul să se „odihnească” câteva ore. Atunci 
când îl folosiți, masați corpul cu mișcări cir- 
culare, până când uleiul este complet ab- 
sorbit.
Pentru față: pentru a preveni apariția ridu- 
rilor pe față, gât și decolteu, uleiul din se- 
mințe de struguri poate fi folosit pentru în- 
depărtarea machiajului seara, sau ca un ser 
emolient și hidratant, chiar și prin adăuga- 
rea de uleiuri esențiale: adăugați o picătură 
de ulei esențial de geranium la o linguriță 
de ulei din semințe de struguri și masați 
pe față înainte de culcare. Pentru a hidrata 
pielea mixtă, grasă și impură, se recoman- 
dă în schimb prepararea unui ulei emolient, 
prin amestecarea a 15 ml ulei din semințe 
de struguri, 15 ml ulei de jojoba, 10 picături 

Proprietăți și beneficii

Fiecare sămânță de strugure conține în ea 
un concentrat de substanțe active capabile 
să combată îmbătrânirea pielii. Conținutul 
de vitamina E este mai redus în compara- 
ție cu alte uleiuri vegetale, cum ar fi uleiul 
din germeni de grâu, dar efectul antioxidant 
este compensat în mare măsură de bogăția 
în polifenoli. Semințele de struguri sunt bo- 
gate în calciu, fosfor și flavonoide, care au o 
acțiune hidratantă, de uniformizare și anti- 
oxidantă. Realizează o acțiune eficientă de 
stabilizare și de stimulare a microcirculației 
capilare.
Acțiunea puternic antioxidantă ajută la 
menținerea pielii elastice și luminoase, în- 
cetinește formarea ridurilor și combate 
semnele îmbătrânirii pielii. Este indicat să 
îl păstrați la temperaturi sub 20°C, departe 
de sursele de lumină directă și de căldură.
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de ulei esențial de lavandă și 5 picături de 
ulei esențial de salvie. Aplicați câteva pică- 
turi pe față, masând până la absorbție, de 
preferință seara, înainte de culcare.
Pentru păr: util pentru părul casant, uscat 
și cu vârfuri despicate. Amestecați două 
linguri de ulei din semințe de struguri, zece 
picături de ulei esențial de ylang ylang și 
aplicați uleiul pe lungimi: lăsați să acțione- 
ze pe părul umed timp de cel puțin două- 
zeci de minute, apoi puteți aplica șampo- 
nul obișnuit. Repetați tratamentul în fiecare 
săptămână.
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Uleiul de bumbac, extras din semințele plantei de bumbac (Gossypium 
herbaceum), este bogat în acizi grași și vitamina E; este un ulei fluid, capabil să 
hrănească pielea fără a lăsa urme grase și fără a o încărca; are un efect plăcut 
după aplicare și lasă pielea moale și mătăsoasă.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru față și corp: puteți aplica doar câte- 
va picături de ulei pur pe pielea ușor umedă, 
pentru a îmbunătăți absorbția acestuia. Al-
ternativ, în special dimineața, puteți ames-
teca 2-3 picături de ulei de bumbac cu pu-
țin gel de Aloe Vera și să aplicați amestecul 
pe față.
Pentru păr: util ca mască înainte de spălare: 
masați câteva picături de ulei pe lungimea și 
pe vârfurile firelor de păr; strângeți-vă părul 
cu o agrafă, acoperiți-l cu o cască transpa- 
rentă și înfășurați-l cu un prosop. Lăsați-l să 
acționeze 20 minute și apoi clătiți.

Proprietăți și beneficii

Uleiul de bumbac este potrivit pentru pie- 
lea uscată și deteriorată, sensibilă și iritată 
și este, de asemenea, excelent pentru pie- 
lea matură. Uleiul de bumbac are proprietăți 
de regenerare și de tonifiere a pielii. În plus, 
componentele uleiului de bumbac partici- 
pă activ la formarea membranelor celulare, 
asigurând astfel o piele cu aspect mai să- 
nătos. Este utilizat în special pentru crearea 
de loțiuni și lapte de curățare pentru cură- 
țarea feței, creme hidratante și hrănitoare 
pentru îngrijirea pielii uscate sau deterio- 
rate, uleiuri de masaj emoliente, preparate 
Calmant și de reparare a pielii care trebuie 
aplicate după expunerea la soare sau după 
epilare și bărbierit.

Ulei din Seminte de bumbac rafinat‚‚
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Ulei de In biologic

Uleiul de in este extras din semințele plantei omonime, Linum usitatissimum, 
din familia Linaceae. Potrivit în special pentru uz cosmetic, lasă pielea și părul 
mai frumoase și sănătoase.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru păr: uleiul de in ajută la prevenirea 
vârfurilor despicate și la reducerea acestora 
în mod natural, rehidratând și restructurând 
fibra capilară. În plus, câteva picături de ulei 
de semințe de in, aplicate pe păr după spă- 
lare, ajută la eliminarea efectului de păr in- 
disciplinat și oferă acestuia un aspect stră- 
lucitor și sănătos. Aplicați uleiul după ce ați 
uscat bine părul cu un prosop. Este un pro- 
dus restructurant: una sau două linguri de 
ulei de in aplicat pe păr, cu o jumătate de 
oră înainte de spălare, sunt un remediu na- 
tural excelent pentru restructurarea fibrei 
capilare și pentru a conferi părului elastici- 
tate și strălucire. Ajută la combaterea mă- 
treții, la reglarea producției de sebum și la 
normalizarea pielii scalpului: masați câteva 
picături de ulei din semințe de in pe scalp 
înainte de a continua cu șamponarea.
Pentru față: uleiul de semințe de in este un 
excelent demachiant natural: turnați câteva 
picături pe o dischetă umedă și aplicați pe 
față. Pe lângă eliminarea urmelor produselor 
cosmetice, uleiul de semințe de in ajută la 

Proprietăți și beneficii

Uleiul de in, aplicat pe piele, hidratează și 
conferă elasticitate și rezistență țesuturilor. 
Conține și acid linoleic, o substanță care 
ajută la reglarea hidratării pielii și exercită 
o acțiune elasticizantă. Uleiul de in poate fi 
folosit atât pentru față, cât și pentru corp și 
este potrivit în special pentru zonele care 
tind să prezinte mai ușor piele deshidrata- 
tă, cum ar fi coatele și genunchii. Uleiul de 
semințe de in poate înlocui, de asemenea, 
crema de mâini și este foarte util în preve- 
nirea uscăciunii și înroșirii, mai ales atunci 
când desfășurați treburi casnice sau alte 
activități care le pot solicita. 
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rehidratarea pielii, îndeplinind astfel o dublă 
funcție.
Pentru corp: uleiul organic de in este un an- 
tioxidant valoros, care acționează împotriva 
afecțiunilor precum psoriazisul și eczemele. 
Acest tip de afecțiuni ale pielii este cauzat 
în general de lipsa acizilor grași: utilizarea pe 
piele a uleiului extras din semințele de in o 
va face mai moale și mai sănătoasă.
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Ulei de Cocos

Uleiul de cocos se obține prin presarea și stoarcerea pulpei extrase din nuca 
de cocos uscată (Cocos nucifera).

Utilizare și sfaturi practice

Pentru păr: aplicați înainte de șamponare 
ca mască de păr, singur sau în amestec cu 
alte unturi sau uleiuri vegetale; după ce lați 
întins uniform pe lungimi, înfășurați părul 
întrun prosop și lăsațil să acționeze timp 
de câteva minute. Este foarte bun în com- 
baterea calviției: amestecați ulei de cocos, 
ulei esențial de lavandă, rozmarin, cimbrișor 
și lemn de cedru. Aplicați apoi compusul 
obținut de trei ori pe zi (sau înainte de cul- 
care) pe zona afectată de căderea părului 
și masați ușor. Uleiul de cocos, combinat cu 
aceste uleiuri esențiale, susține regenera- 
rea celulelor. De asemenea, ajută la contro- 
lul secreției sebumului scalpului, una dintre 
principalele cauze ale mătreții.
Pentru față: este un demachiant excelent. 
Pentru a elimina machiajul, folosiți o dische- 
tă de bumbac, aplicând o cantitate mică de 
ulei de cocos și ștergând delicat fața.
Pentru corp: uleiul de cocos este excelent 
pentru curățarea și hrănirea pielii deterio- 
rate. Nu este o poțiune magică, însă ajută 
împotriva vergeturilor. De asemenea, înde-

Proprietăți și beneficii

La temperatura camerei, uleiul de cocos 
are o consistență solidă, similară untului; în 
schimb, se prezintă sub formă lichidă și ule- 
ioasă atunci când temperatura depășește 
20°C. Această caracteristică este impor-
tantă pentru alegerea recipientului în care 
să fie depozitat: se recomandă să păstrați 
uleiul de cocos întrun recipient mare, cu 
capac și cu o deschidere suficient de largă 
pentru a permite extragerea acestuia cu o 
lingură.  Uleiul de cocos este foarte eficient 
în pro dusele cosmetice: dacă este folosit 
pentru uz extern, pielea va deveni mai fru-
moasă, elastică și mai fină. Excelent ca de-
machiant pentru față sau ca produs hidra-
tant pentru corp după duș. Poate fi utilizat, 
de asemenea, ca produs hidratant pentru 
păr, prin aplica rea acestuia pe părul umed, 
pe vârfuri și pe lungimi și lăsat să acționeze 
între 15 minu te și până la câteva ore. Este, 
de asemenea, perfect pentru pielea foarte 
delicată, pentru zonele sensibile, cum ar fi 
buzele și conturul ochilor și chiar pentru 
pielea bebelușilor. 
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plinește funcția de protecție solară foarte 
ușoară: nu garantează o protecție ridicată, 
dar poate fi comparat cu o protecție sola- 
ră cu factor 4. Poate fi folosit și ca antiviral: 
dacă este aplicat pe zgârieturi și tăieturi, 
uleiul de cocos formează un strat subțire 
care protejează rana de praful extern, bac- 
terii și virusuri; de asemenea, accelerează 
procesul de vindecare a rănilor prin repara- 
rea țesuturilor afectate.
Împotriva înțepăturilor de insecte:  uleiul
de cocos poate opri pruritul și senzația de 
arsură ca urmare a înțepăturii și accelerea- 
ză procesul de vindecare.



30

Unt de Shea

Untul de shea este obținut din nucile unei plante africane, Vitellaria paradoxa, 
și este adesea un ingredient esențial în cremele de înfrumusețare.

Utilizare și sfaturi practice

Pentru față: luați o cantitate de unt de 
shea egal cu o linguriță; încălzițio în mâini și 
aplicați un strat gros pe fața curată. Lăsați 
masca obținută să acționeze timp de cinci- 
sprezece minute și apoi îndepărtațio cu o 
compresă moale și umedă. 
Pentru corp: untul de shea ajută la îmbu- 
nătățirea circulației picioarelor. Luați o can- 
titate de unt de shea egală cu o linguriță; 
încălziți-o în mâini și apoi folosițio pentru 
masarea picioarelor, cu mișcări ample, por- 
nind de la glezne și urcând până la șolduri. 
Masajul stimulează circulația, iar untul de 
shea face pielea moale. De asemenea, este 
util împotriva durerilor musculare, articulare 
și a celor cauzate de artrită.

Proprietăți și beneficii

Este hidratant, calmant și are proprietăți 
curative pentru pielea uscată, arsă de soa- 
re, afectată de răni sau psoriazis. Poate fi 
folosit pe eczeme și piele foarte sensibilă 
sau inflamată. Este perfect pentru eriteme- 
le cauzate de scutec. Acțiunea sa favori- 
zează reînnoirea celulară și crește circula- 
ția sanguină. În plus, are un conținut ridicat 
de acizi grași, esențiali pentru hidratarea și 
elasticitatea pielii, și este îmbogățit natural 
cu vitaminele A, E și F, esențiale pentru un 
bun echilibru al pielii.



31

cod. U15 | 150ml | € 13,50



32

Ulei pentru Stare de bine

Uleiul pentru stare de bine este obținut dintr-un amestec de 34 de plante, 
alese în baza proprietăților caracteristice și a parfumului lor, pentru a crea un 
ulei eficient, unic, cu multiple beneficii.

Utilizare și sfaturi practice

Împotriva răcelilor: turnați o picătură de 
ulei de stare de bine la baza nărilor, dar 
numai dacă nu există escoriații din cauza 
frecării excesive cu batista, deoarece are 
tendința de a arde. În acest caz, este de 
preferat să turnați câteva picături de ulei 
de stare de bine direct pe o batistă și să o 
mențineți apăsată pe nas. 
Se pot face inhalații punând 2-3 picături 
de ulei de stare de bine într-un bol cu apă 
clocotită și stând deasupra acestuia având 
capul acoperit cu un prosop. Uleiul de stare 
de bine poate fi, de asemenea, pus în apa- 
ratul de aerosoli pentru a face inhalații. În 
plus, 2 sau 3 picături de ulei de stare de 
bine adăugate într-un pahar de lapte, cu o 
lingură de miere, sunt un adevărat medica- 
ment pentru tractul respirator.
Împotriva tusei și a durerii în gât: puneți 2 
picături pe un cub de zahăr și lăsați să se 
dizolve în gură. Pentru a combate durerea 
în gât, încălziți sucul de la o lămâie cu 2 pi- 
cături de ulei de stare de bine și apoi faceți 
gargară de două sau de trei ori pe zi.

Împotriva durerilor musculare și articula-
re: în cazul mușchilor amorțiți și a durerilor 
articulare, zona dureroasă poate fi trata- 
tă cu 10 picături de ulei de stare de bine, 
amestecate cu cremă de ienupăr. Lăsați 
compusul să se absoarbă complet; repetați 
de trei ori pe zi timp de 2 sau 3 zile. Înainte 
și după activitățile sportive, masați-vă bra- 
țele, gambele și picioarele cu câteva pică- 
turi de ulei de stare de bine.
Împotriva durerilor de cap: masați tâm- 
plele și fruntea cu câteva picături de ulei.
Pentru igiena orală: clătirile cu 2-4 picături 
de ulei adăugate în apă ajută la igiena din- 
ților și combat respirația urât mirositoare; 
adăugați două picături de produs pe periu- 
ța de dinți înainte de a vă spăla pe dinți, iar 
efectul va fi același: o respirație proaspătă 
și gingii tonifiate. 
Pentru fumători: puneți 1-2 picături de ulei 
pe tutun sau țigări pentru a atenua respira- 
ția grea, tipică fumătorului. Pentru a atenua 
iritațiile gingivale, puteți face gargară cu 2 
picături de ulei dizolvate într-un pahar cu 
apă. 
Pentru piele: excelent pentru toate tipurile
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de piele, de la cea uscată până la cea grasă. 
De asemenea, util împotriva vergeturilor.
Pentru păr: ajută la combaterea mătreții 
și hrănește părul fragil și devitalizat. Se re- 
comandă să puneți 5-6 picături de produs 
pe părul uscat, apoi să masați ușor și să-l 
pieptănați.
Pentru digestie: când aveți probleme cu 
digestia, adăugați 2 picături de ulei de stare 
de bine într-o lingură de zahăr.
Pentru masaje: turnați câteva picături de 
ulei de stare bine pe zona de masat, apoi 
masați ușor.



34



35

Uleiuri Esențiale
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Uleiuri Esentiale

Uleiurile esențiale sunt substanțe foarte valoroase, extrase din plante aromatice cu- 
noscute încă din cele mai vechi timpuri.

Pot fi utilizate atât prin inhalare, cât și pe cale orală, dar și prin absorbție epidermică, 
mulțumită masajelor și băilor de picioare.

Strămoșii noștri au descoperit efectele puternice ale aromelor și le-au folosit în ce- 
remonii religioase, la prepararea parfumurilor și a unguentelor și ca primele remedii 
terapeutice, prin fumigarea lemnelor aromatice și a rășinilor pentru a induce, în func- 
ție de nevoi, calm și relaxare sau euforie.

Uleiurile esențiale sau uleiurile eterice sunt produse naturale, obținute prin extrage- 
rea din materialul vegetal bogat în esențe, aparținând ierburilor și plantelor medici- 
nale, așa-numitele aromatice. Odată extrase, aceste uleiuri se prezintă sub formă de 
substanțe volatile lichide și miros exact ca planta din care provin.

Uleiurile esențiale sunt substanțe cu o compoziție foarte complexă și reprezintă par- 
tea cea mai importantă a plantei: ele se prezintă sub formă de picături minuscule în 
petalele florilor, în coaja fructelor, în rășină și în scoarța copacilor și chiar în rădăcinile 
ierburilor și ale plantelor aromatice.

Sunt elemente volatile, solubile în alcool și ulei, dar nu și în apă. Cantitatea de ulei 
esențial conținut într-o plantă depinde de diverși factori de mediu, în cadrul cărora 
planta se naște și se dezvoltă, în special în funcție de specie, climă și de tipul de sol. 

În aromoterapie, uleiurile esențiale sunt folosite pentru a reechilibra sfera psihică și 
emoțională. Aplicațiile din această zonă pot avea loc prin difuzie ambientală, băi aro- 
mate, inhalații, saune.

Uleiurile esențiale nu trebuie aplicate pe ochi; în caz de contact, aplicați din abun- 
dență ulei vegetal, apoi clătiți cu multă apă.
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Toate uleiurile noastre esențiale pot fi administrate pe cale cutanată și trebuie nea- 
părat diluate într-un ulei vegetal. Vă recomandăm să efectuați întotdeauna un test de 
toleranță a pielii, în îndoitura cotului, cu cel puțin 48 de ore înainte de orice utilizare, 
fie că este în stare pură sau diluat pe piele. Dacă observați o reacție anormală (roșea- 
ță, iritație, mâncărime) se recomandă să evitați utilizarea acestuia.

Unele uleiuri (Bergamotă, Lămâie, Mandarin, Portocal dulce) sunt fotosensibilizante: 
după aplicarea acestor uleiuri, este important să nu vă expuneți la soare sau la razele 
UV cel puțin 6 ore.

Mod de utilizare:
dacă alegeți să le luați pe cale orală, uleiurile esențiale trebuie diluate într-un purtă- 
tor, fie că este vorba de ulei, miere sau zahăr. Turnați 2 picături de ulei esențial într-o 
linguriță de miere, o linguriță de ulei de măsline sau pe un cub de zahăr, maxim de trei 
ori pe zi, după mesele principale.

În caz de ingestie accidentală, beți mai multe linguri de ulei vegetal pentru a dilua 
uleiul esențial, contactați un centru anti-otrăvire și consultați un medic.

În general, nu se recomandă utilizarea uleiurilor esențiale femeilor însărcinate sau 
care alăptează, persoanelor epileptice, hipersensibile sau celor care suferă de cancer 
de natură hormonală și, în general, persoanelor cu probleme de sănătate. Nu folosiți 
uleiuri esențiale la sugari sau copii sub 5 ani fără a consulta mai întâi un medic. În caz 
de alergii respiratorii sau astm, evitați inhalarea directă a vaporilor.

Pentru informații detaliate despre ingrediente, alergeni și metode de utilizare (cos- 
metice sau alimentare), se recomandă să consultați fișele tehnice pentru fiecare ulei, 
disponibile pe site-ul http://www.chogangroup.com.
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Ulei esential de Brad alb

Uleiul esențial de brad alb este obținut din Abies alba, o plantă din familia 
Pinaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, desfășoară o acțiune 
balsamică, antiseptică și de calmare a durerii.

Proprietăți și beneficii

Reechilibrant: dacă este inhalat, acesta 
desfășoară o acțiune antidepresivă. Aceas- 
tă esență este, de asemenea, un remediu 
tonic și stimulant, deoarece crește energia 
pozitivă, ajută persoana să se simtă mai pu- 
ternică și protejată în diverse situații sau cu 
persoane ostile.
Balsamic: dacă este vaporizat în mediu 
sau masat pe piept, este un remediu de-
congestionant excelent pentru tractul res- 
pirator, deoarece calmează tusea, dizolvă 
secrețiile și reduce producția de mucus, în 
caz de răceală sau sinuzită și boli provocate 
de răceli.
Analgezic și antiinflamator: se dacă este 
masat, realizează o acțiune rubefiantă, 
crește vasodilatația și circulația locală san-
guină, ameliorează durerile tipice de ar-
troză, artrită, sciatică, cervicale și de reu-
matism; ameliorează edemul și umflăturile 
și are proprietăți relaxante și antispastice 
asupra mușchilor dureroși și rigizi, sau în caz 
de crampe.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură de 
ulei esențial de brad alb, pentru fiecare me- 
tru pătrat calculat la încăperea în care se va 
folosi; se utilizează în arzătorul de ulei esen- 
țial sau în apa umidificatoarelor. Purifică 
mediul în care există miros de fum, mirosuri 
urâte și aer închis.
Loțiune balsamică și antireumatică: se 
toarnă 10 picături într-o cremă neutră, se 
amestecă și se masează pe piept de trei 
ori pe zi, acoperind pieptul cu o compresă 
caldă de lână, în caz de bronșită și conges- 
tionare a căilor nazale. 
Loțiune calmantă (antireumatică): se 
toarnă 10 picături într-o cremă neutră, se 
amestecă și se masează pe zonele afectate 
în caz de dureri de spate, cervicalgii, diver-
se alte tipuri de dureri, întinderi musculare. 
Soluție pentru o baie relaxantă:  se toarnă 
10 picături în apa de baie, se amestecă, apoi 
se recomandă să stați în apă timp de 10 mi- 
nute pentru a profita de acțiunea antiinfla- 
matoare asupra sistemului osteoarticular și 
pentru a ameliora eventualele umflături la 

‚
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cod. OS01 | 10ml | € 14,00

membrele inferioare.

Contraindicații

Uleiul esențial de brad alb este contraindi- 
cat în timpul sarcinii și alăptării și la femei 
cu sindrom hiperestrogenic. În concentrații 
mari, poate crea sensibilitate. Se recoman- 
dă evitarea utilizării externe dacă există iri- 
tații ale pielii.
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Ulei esential de Anason stelat

Uleiul esențial de anice badiana (sau anason stelat) derivă din planta Illicium 
verum, care aparține familiei Illiciaceae. Anasonul stelat este folosit ca 
antispasmodic, stimulant și stomahic.

Proprietăți și beneficii

Balsamic: eficient în tratamentul inflama- 
țiilor tractului respirator, precum bronșită, 
tuse și guturai.
Antispasmodic: este un remediu excelent 
împotriva flatulenței, tulburărilor digestive, 
diareei și spasmelor intestinale.
Analgezic și antiinflamator: este utilizat 
pentru ameliorarea durerii datorate artritei 
sau paraliziei faciale.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: toarnă 1 picătură de 
ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. 
Loțiune balsamică: se amestecă 5 picături 
de ulei esențial în 50 ml unt de shea pentru 
a pregăti un balsam care urmează a fi întins 
pe piept, benefic pentru tractul respirator 
în caz de răceală și tuse.
Loțiune pentru masaje: eficient împotri- 
va tulburărilor digestive, poate fi utilizat în 
cazuri de indigestie, prin adăugarea a 2-3 
picături de ulei esențial în 30 ml de ulei cu 
bază vegetală; masați ușor pe abdomen.
Loțiune calmantă: în caz de herpes labial, 
adăugați o picătură de ulei esențial într-o 
linguriță de ulei de migdale dulci și aplicați 
pe vezicule, întrucât accelerează vindeca- 
rea virusului. 

‚



41

cod. OS02 | 10ml | € 13,00

Contraindicații 

Nu aplicați înainte de expunerea la raze UV, 
deoarece este fotosensibilizant (ar pu- tea 
provoca arsuri solare). Contraindicat în tim-
pul sarcinii și la copiii sub 5 ani, la care poa-
te fi toxic.
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Ulei esential de Portocal dulce

Uleiul esențial de portocal dulce este obținut din Citrus sinensis dulcis, o 
plantă din familia Rutaceae. Cu o acțiune astringentă și purificatoare, este util 
împotriva anxietății și a stresului.

Proprietăți și beneficii

Antispasmodic: are o acțiune relaxantă 
asupra mușchilor și, prin urmare, este indi- 
cat în caz de tensiune musculară cauzată 
de oboseală și stres.
Sedativ: util în caz de dificultate în digestie, 
previne balonarea intestinală și constipația.
Calmant: combate tulburările nervoase, 
depresia, anxietatea și nervozitatea.
Levigante e rinvigorente: combate forma-
rea ridurilor și a vergeturilor și ajută la lupta 
împotriva imperfecțiunilor celulitei.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. 
Soluție pentru o baie relaxantă: se toar-
nă 10 picături în apa din cadă, se amestecă 
agitând puternic apa, apoi stați în apă timp 
de 10 minute.
Mască hidratantă: turnați 1-2 picături de 
ulei esențial într-o cremă hidratantă pentru 
a ajuta la prevenirea ridurilor.

‚
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cod. OS03 | 10ml | € 9,00

Contraindicații 

Doar pentru uz extern. Utilizarea sa prelun- 
gită pe piele este mai puțin indicată; nu tre- 
buie utilizat înainte de expunerea la soare, 
pentru bronzare, deoarece este fotosensi- 
bilizant (face pielea sensibilă și predispusă 
la descuamări sau chiar la arsuri solare gra- 
ve). Nu administrați oral la copiii sub 5 ani. 
Contraindicat în timpul sarcinii și alăptării și 
la pacienții care suferă de insuficiență he- 
patică și renală.
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Uleiul esențial de busuioc este obținut din Ocimum basilicum, o plantă din 
familia Lamiaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, realizează 
o acțiune de echilibrare asupra florei bacteriene și a sistemului nervos. Se 
dovedește a fi un excelent produs împotriva țânțarilor.

Proprietăți și beneficii 

Stimulant: acționează asupra sistemului 
nervos, realizând o acțiune antidepresivă și 
favorizând relaxarea; este indicat în caz de 
oboseală mentală și poate fi utilizat pentru 
a combate anxietatea, insomnia, kinetoza, 
vertijurile și stresul.
Decongestionant: dacă este inhalat, ajută 
la curățarea căilor respiratorii congestiona- 
te, fluidizează și ajută la expectorare în caz 
de astm, gripă, răceală, bronșită și sinuzită. 
Unele picături diluate în nas acționează îm- 
potriva pierderii mirosului (anosmie).
Antiseptic: pentru proprietățile sale anti-
microbiene, este utilizat în tratamentul stă-
rilor febrile și al gripei, a bolilor infecțioase 
și a bolilor tractului urinar, cum ar fi cistita.
Analgezic și antiinflamator: utilizat în tra- 
tamentul simptomatic al durerilor articulare 
și al durerilor de cap și în caz de edem și 
congestii hematice.
Antispasmodic: facilitează digestia, ajută 
la reducerea umflăturilor abdominale, com- 
bate spasmele și durerile menstruale.

Repelent: dacă este difuzat în încăperi, este 
un remediu foarte eficient împotriva țânța- 
rilor și insectelor.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. 
Lozione lenitiva: adăugați 10 picături în- 
tr-o cremă neutră, amestecați și masați pe 
piele pentru a reduce iritațiile la nivelul pie- 
lii, pentru a trata înțepăturile de insecte sau 
mușcăturile de animalei.
Soluzione per bagno Tonifiant: se toarnă 
10 picături în apa de baie, se amestecă prin 
agitarea puternică a apei, apoi puteți sta în 
apă timp de 10 minute pentru a stimula cir- 
culația sângelui sau pentru a reduce infla- 
mația sistemului osteoarticular.

Ulei esential de Busuioc‚
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cod. OS04 | 10ml | € 20,00

Contraindicații 

Nu administrați în sarcină, alăptare și la co- 
piii sub 5 ani.
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Uleiul esențial de bergamotă este obținut din Citrus bergamia, o plantă din 
familia Rutaceae. Cunoscut pentru proprietățile sale Calmant și antiseptice, 
este util împotriva stresului și a depresiei.

Proprietăți și beneficii

Antidepresiv: în aromoterapie, este utilizat 
pentru a combate stresul și pentru a redu- 
ce stările de agitație, confuzie, depresie și 
frică, readucând optimismul și seninătatea. 
Dacă este inhalat, induce o dispoziție vese- 
lă și dinamică, eliminând blocajele psiholo- 
gice.
Calmant: acționează asupra sistemului 
nervos, combătând anxietatea; în caz de in- 
somnie, vă relaxează și vă ajută să adormiți.
Antiseptic: aplicat pe piele, după diluare, 
are o puternică acțiune antibacteriană și 
dezinfectantă, în cazul abceselor și acneei. 
În spălăturile vaginale, este indicat împotri- 
va cistitei, leucoreei și a altor infecții și irita- 
ții ale tractului urogenital. În clătiri, gargare, 
se recomandă împotriva halitozei.
Antiseptic: aplicat pe piele, după diluare, 
are o puternică acțiune antibacteriană și 
dezinfectantă, în cazul abceselor și acneei. 
În spălăturile vaginale, este indicat împotri- 
va cistitei, leucoreei și a altor infecții și irita- 
ții ale tractului urogenital. În clătiri, gargare, 
se recomandă împotriva halitozei.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. 
Soluție intimă de curățare: pregătiți apa 
astfel încât să vă acopere întregul bazin; 
adăugați apoi 8 picături de ulei esențial și 
stați în apă cel puțin un sfert de oră. În cazul 
iritațiilor urogenitale, repetați zilnic, chiar și 
de două ori pe zi.
Soluție pentru gargarisme: diluați 5 pică- 
turi de ulei esențial într-un pahar cu apă 
caldă. Clătiți îndelung cel puțin de două ori 
pe zi, pentru a lupta împotriva halitozei, ab- 
ceselor și a infecțiilor bucale.

Ulei esential de Bergamota‚
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cod. OS05 | 10ml | € 20,00

Contraindicații 

Uleiul esențial de bergamotă este fototoxic, 
deci nu trebuie aplicat pe piele înainte de 
expunerea la soare. Contraindicat în timpul 
sarcinii și alăptării și la copiii sub 5 ani.
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Uleiul esențial de camfor este obținut din Cinnamomum camphora, o plantă 
din familia Lauracee. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, are o 
acțiune balsamică, împotriva moliilor și antiinflamatoare, ameliorând durerile 
musculare.

Proprietăți și beneficii 

Stimulant: acționează asupra sistemului 
circulator, având o acțiune de tonifiere, utilă 
în caz de oboseală, tensiune arterială scă- 
zută și astenie. Dacă este inhalat dimineața, 
oferă energie. Ajută la recuperarea în caz de 
leșin sau colaps și stări de șoc.
Antiinflamator: masat pe zona dureroasă, 
ajută la vindecarea entorselor, contuziilor, 
durerilor și a rupturilor musculare; utilizat 
înainte de a face sport, pregătește mușchii 
pentru activitatea fizică și este un produs 
anti-oboseală eficient după antrenament și 
în caz de leziuni în urma exercițiilor sportive.
Drenanat: dacă este masat pe picioare, 
previne și vindecă problemele venoase și 
tulburările circulatorii, în cazul picioarelor 
grele, umflăturile, edemele, stagnările limfa-
tice și tulburările circulatorii.
Balsamic: în cazul bolilor cauzate de răceli, 
dacă este inhalat, are o acțiune mucolitică 
și decongestionantă eficientă asupra trac- 
tului respirator.
Repelent: utilizarea sa ajută la menținerea 
insectelor la distanță.

Utilizare și sfaturi practice

Loțiune calmantă: diluarea a 10 picături de 
ulei esențial în 100 ml ulei de migdale dulci 
ajută la relaxarea mușchilor obosiți sau du- 
reroși și la ameliorarea reumatismului și a 
durerilor articulare, echimozelor, contuziilor, 
entorselor, crampelor sau tensiunilor mus- 
culare. Masați zona dureroasă, de două sau 
de trei ori pe zi, până la absorția sa com- 
pletă.
Loțiune balsamică: în caz de răceală și 
tuse, se amestecă 5 picături de ulei esențial 
în 50 ml unt de shea și se aplică pe piept.
Soluție pentru o baie tonifiantă: turnați 
10 picături de ulei esențial în apa de baie și 
stați în apă timp de aproximativ 20 de mi- 
nute, pentru a stimula circulația și a amelio- 
ra problemele reumatice.
Loțiune repelentă: turnați 4-5 picături de 
ulei esențial pe o dischetă de bumbac și 
puneți-o în dulapuri și sertare pentru a ține 
moliile și insectele la distanță.

Ulei esential de Camfor‚
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cod. OS06 | 10ml | € 11,00

Contraindicații 

În doze mari este toxic. Contraindicat la co- 
pii și în timpul sarcinii și alăptării sau la per- 
soanele cu tulburări epileptice.
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Uleiul esențial de scorțișoară este obținut din Cinnamomum zeylanicum Blume, 
o plantă din familia Lauracee. Cunoscut pentru proprietățile sale antiseptice și 
de tonifiere, este util împotriva diareei, tusei și răcelii.

Proprietăți și beneficii

Stimulant: dacă este inhalat, favorizează 
creativitatea și inspirația. Ajută în cazuri de 
depresie, singurătate și frică.
Antiseptic: îndeplinește o acțiune antibac- 
teriană cu spectru larg; este util în caz de 
infecții intestinale, gripă, tuse și răceală.
Carminativ: câteva picături, adăugate în 
ulei de migdale, favorizează eliminarea și 
absorbția gazelor intestinale și ajută proce- 
sul digestiv, prin masarea abdomenului.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală:  se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. 
Soluție pentru inhalații:  pentru combate- 
rea răcelilor este suficient să adăugați 8-10 
picături într-un vas cu apă clocotită și apoi 
să inhalalați profund după acoperirea ca- 
pului cu un prosop.

Loțiune pentru masaje: se adaugă 20 pi- 
cături în 200 ml ulei de migdale dulci și se 
folosește pentru masarea abdomenului, de 
2-3 ori pe zi, în caz de digestie lentă și în 
prezența gazelor intestinale și a diareei.

Contraindicații 

Inhalarea în doze mari poate provoca o sta- 
re convulsivă. Utilizați cu moderație pe pie- 
le ca rubefiant (generează o încălzire locală 
puternică). Contraindicat în sarcină, alăpta- 
re și la copii.

cod. OS07 | 10ml | € 26,00

Ulei esential de Scortisoara‚ ‚‚ ‚‚
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Ulei esential de Cedru

Uleiul esențial din lemn de cedru este obținut din Cedrus atlantica Manet., o 
plantă din familia Pinaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, are 
o acțiune repelentă, îndepărtând insectele, dar și o acțiune de anti-cădere a 
părului în caz de alopecie.

Proprietăți și beneficii

Revitalizant și rubefiant: acționează asu- 
pra rădăcinii părului, stimulează regenera- 
rea părului, stimulând circulația periferică.
Repelent: este adesea folosit ca parfum 
în dulapuri împotriva moliilor, viermilor de 
lemn și a altor paraziți; este excelent pentru 
parfumarea camerelor.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: pentru a obține un 
efect calmant, se toarnă 1 picătură de ulei 
esențial pentru fiecare metru pătrat calcu- 
lat la încăperea în care se va folosi; se utili- 
zează în arzătorul de ulei esențial sau în apa 
umidificatoarelor.
Loțiune repelentă: turnați câteva picături 
de ulei esențial pe un material absorbant 
și depozitați în dulapuri pentru a combate 
eficient moliile.
Loțiune pentru păr: diluați 5 picături de ulei 
esențial în 100 ml de șampon neutru pentru 
a combate alopecia, mătreața și părul gras.

Contraindicații 

Esența lemnului de cedru este contrain- 
dicată la copii, femei însărcinate și la cele 
care alăptează.

cod. OS08 | 10ml | € 11,00

‚
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Ulei esential de Lemon grass

Uleiul esențial de lemon grass este obținut din Cymbopogon nardus, o plantă 
din familia Poaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, are o 
acțiune repelentă împotriva țânțarilor și insectelor și ajută în caz de stres și 
dureri de cap.

Proprietăți și beneficii

Stimulant: acționează asupra sistemului 
nervos, generând calm, relaxare și optimism. 
Util în caz de dureri de cap datorate tensiu- 
nii nervoase, stresului, oboselii psihofizice și 
în cazul stărilor de deconcentrare. 
Antiviral: este un remediu excelent pentru 
virusurile gripale și paragripale, febră, infec- 
ții pulmonare, tuse și enterocolită.
Repelent: difuzat în încăperi, îndepărtează 
țânțarii și insectele. Turnați câteva picături 
pe o dischetă de bumbac și puneți-o în du- 
lapuri și sertare pentru a îndepărta moliile și 
a parfuma plăcut hainele.
Antispasmodic: relaxează mușchii, de ace- 
ea este indicat în cazul spasmelor, crampe- 
lor abdominale, colitei diareice și a durerilor 
musculare.
Antiperspirant: are o acțiune antiseptică 
asupra bacteriilor, în special a celor care 
provoacă mirosurile neplăcute. Prin dilua- 
rea a 2 picături în apa băii de picioare, este 
eficient împotriva transpirației excesive. 

Purificant: adăugarea a câteva picături în 
șampon, are o acțiune purificatoare asupra 
scalpului, în cazul părului gras și a seboreei.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Îndepărtează insec-
tele.
Soluție pentru o baie de reîmprospăta- 
re: adăugați 12-15 picături de ulei esențial 
în apa din cadă și stați în apă cel puțin un 
sfert de oră. Deosebit de plăcut în caz de 
transpirație excesivă.
Loțiune repelentă: diluați 20 de picături 
de ulei esențial în 100 ml cremă hidratantă 
neutră, amestecați îndelung și cu atenție. 
Folosiți această cremă pe piele, în serile de 
vară, pentru a îndepărta țânțarii.

‚
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cod. OS09 | 10ml | € 12,00

Contraindicații 

Inhalarea excesivă și prelungită poate creș- 
te ritmul cardiac, de aceea nu este reco- 
mandată celor care  suferă  de  tahicardie 
și palpitații. A se evita în timpul sarcinii și 
alăptării.
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Ulei esential de Eucalipt

Uleiul esențial de eucalipt este obținut din Eucaliptus globulus, o plantă din 
familia Myrtaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, este util în 
caz de răceală, dureri de cap, cistită și sinuzită.

Proprietăți și beneficii

Stimulant: dacă este inhalat, ajută la con- 
centrare în momentele de tulburare și lipsă 
de vitalitate. Favorizează studiul și dorința 
de a evolua la persoanele leneșe și apatice.
Purificant: dacă este difuzat în încăperi, 
combate propagarea agenților biologici in- 
fecțioși, cum ar fi virusurile gripale și para-
gripale. Ajută la menținerea sănătății și fa-
vorizează vindecarea.
Decongestionant: ameliorează și calmează 
iritația mucoaselor nazale, fluidizează se- 
crețiile asupra cărora are o acțiune expec- 
torantă și facilitează expulzarea mucusului. 
În aromoterapie, este utilizat pentru inhala- 
re împotriva răcelilor, durerilor de cap cau- 
zate de sinuzită, rinită și tuse.
Antiseptic: are o acțiune antibacteriană 
împotriva afecțiunilor tractului urogenital, în 
caz de cistită, leucoree și candidoză, pentru 
care este recomandat chiar și pentru efec- 
tul său antiperspirant.
Tonifiant:  în caz de insuficiență circulatorie, 
diluat în ulei de migdale și masat pe mem- 
brele  inferioare,  este  un  adevărat  balsam 

pentru picioare, glezne și gambe obosite 
sau umflate; reactivează circulația și reîm- 
prospătează,  de  aceea  este  recomandat 
mai ales în timpul sezonului estival.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. 
Loțiune pentru masaje: turnați 20 de pică- 
turi în 200 ml ulei de migdale dulci și masați 
picioarele de la glezne în sus pentru a profi- 
ta de acțiunea sa relaxantă și revigorantă; în 
schimb, în caz de sinuzită și dureri de cap, 
aplicați câteva picături pe frunte.

‚
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cod. OS10 | 10ml | € 10,00

Contraindicații 

Nu se recomandă administrarea la persoa- 
nele predispuse la tulburări gastrice, la co- 
pii, femei însărcinate și care alăptează. Uti- 
lizarea externă, în doze mari, poate provoca 
dureri de cap și, în unele cazuri,  convulsii.
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Ulei esential de Geranium

Uleiul esențial de geranium este obținut din Pelargonium graveolens, o plantă 
din familia Geraniaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, 
desfășoară o acțiune cicatrizantă, tonifiantă și antiinflamatoare. De asemenea, 
stimulează intuiția și motivația. 

Proprietăți și beneficii

Reechilibrant: este utilizat în aromoterapie 
pentru a crește imaginația și intuiția, pentru 
a putea găsi soluții în situații dificile. Potri- 
vit pentru persoanele care nu știu ce vor; 
le stimulează motivația. Atrage tot ceea ce 
este pozitiv pentru noi.
Astringent: în comprese, cu câteva picături 
de esență, este deosebit de eficient pe zo- 
nele afectate de acnee și furunculi.
Antiinflamator: utilizat pentru gargare și 
clătiri, este recomandat în tratamentul con- 
gestiei la nivelul mucoaselor cavității buca- 
le, așadar este util în caz de dureri în gât, 
faringită și gingivită.
Antispasmodic: relaxează contracțiile 
uterine cauzate de ovulație și dureri men- 
struale; ajută la ameliorarea disconforturilor 
menopauzei și sindromului premenstrual, a 
nevralgiilor și a durerilor de cap.
Tonifiant: indicat în masaje pentru reacti- 
varea circulației sângelui, pentru combate- 
rea celulitei și în tratamentul, prevenirea sau 
normalizarea tulburărilor care provin din- 
tr-o dereglare a sistemului circulator, cum 

ar fi fragilitatea capilară.
Cicatrizant:  favorizează vindecarea plăgi-
lor, tăieturilor, arsurilor și eritemelor solare.
Insettifugo: îndepărtează țânțarii.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Util pentru ținerea 
țânțarilor la distanță.
Soluție pentru gargarisme: turnați 6 pică- 
turi de ulei esențial într-un pahar cu apă la 
temperatura camerei pentru a lupta împo- 
triva inflamației bucale și a durerii în gât.
Mască de purificare: înmuiați un tifon steril 
într-un amestec de 8 picături de ulei esen- 
țial adăugate la 200 ml de apă rece și apli- 
cați pe zonele afectate pentru a   combate 
acneea și furunculii.

‚
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cod. OS11 | 10ml | € 20,00

Contraindicații 

Contraindicat în sarcină, alăptare și la copiii 
sub 5 ani. A se utiliza cu moderație, ca toate 
uleiurile esențiale, și diluați întotdeauna în- 
tr-un ulei purtător.
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Ulei esential de Dafin

Uleiul esențial de dafin este obținut din Laurus nobilis, o plantă din familia 
Lauracee. Cunoscut pentru proprietățile sale digestive  și  reechilibrante,  este 
util împotriva stresului și anxietății. 

Proprietăți și beneficii

Stimulant: dacă este inhalat, activează 
ușor energia, întărește capacitatea de con- 
centrare și memoria; dezvoltă creativita-
tea; calmează frica și anxietatea înainte de 
testare. Util în caz de epuizare, oboseală și 
stres.
Reechilibrant: restabilește echilibrul seba- 
ceu în dermatită care adesea provoacă ac- 
nee și inflamații. Întărește firul de păr și pre- 
vine căderea acestuia; dacă este masat în 
mod regulat și constant pe scalp, stimulea- 
ză microcirculația, favorizând oxigenarea și 
hrănirea țesuturilor și combătând alopecia.
Digestiv: util în prezența spasmelor, a intes- 
tinului iritabil, elimină gazele care provoacă 
balonare și flatulență.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Ajută la îndepărtarea 
insectelor și la purificarea aerului.
Loțiune pentru masaje: e diluează până lal 
4-6% in 100 ml ulei de migdale dulci și se 
masează în caz de durere și rupturi muscu- 
lare.
Loțiune pentru păr: se diluează până la 
5-10% in apă, ca tratament pentru blocarea 
alopeciei  și  purificarea scalpului.
Mască de purificare (pentru piele cu ten- 
dință acneică): se adaugă 5 picături de ulei 
esențial într-o soluție de argilă verde (1 lin- 
gură), apă caldă și 2 picături de ulei esențial 
de rozmarin; aplicați masca pe fața umedă, 
lăsați-o timp de 10 minute și apoi  clătiți.

‚
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cod. OS12 | 10ml | € 20,00

Contraindicații 

Contraindicat în timpul sarcinii și alăptării. A 
nu se folosi la copiii sub 5 ani. 
Nu depășiți dozele recomandate: în doze 
mari poate fi narcotic sau poate provoca 
dermatită. 
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Ulei esential de Lavanda

Uleiul esențial de lavandă este obținut din Lavandula angustifolia, o plantă din 
familia Labiate. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, este util în caz 
de insomnie, dureri menstruale și cistită. 

Proprietăți și beneficii

Reechilibrant și calmant: acționează asu- 
pra sistemului nervos central, fiind tonic și 
sedativ; reduce anxietatea, agitația și ner- 
vozitatea, ameliorează durerile de cap și tul-
burările de stres; ajută în caz de insomnie.
Analgezic: calmează durerea și spasmele 
abdominale; poate fi benefic în cazul du- 
rerilor menstruale (trebuie evitat în cazul 
menstruației abundente). Ameliorează du- 
rerea cauzată de rupturile musculare și reu- 
matisme.
Antiseptic și antiviral: dacă este diluat în 
detergentul intim sau în produsul de spă-
lare internă, combate afecțiunile sistemului 
genitourinar; combate sindromul de răceală.
Cicatrizant: calmează arsurile, rănile și plă- 
gile, calmează durerea provocată de înțe-  
păturile de insecte, arsuri solare, iritații ca- 
uzate de meduze.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie  ambientală: se  toarnă  1   picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Purifică aerul, ameli- 
orează durerile de cap, tensiunea nervoasă, 
stresul și insomnia.
Soluție pentru o baie tonifiantă: se adau- 
gă 10 picături în apa de baie, se ameste-
că, după care se recomandă să stați în 
apă timp de 10 minute pentru deconges-
tionarea sistemului muscular sau pentru 
a calma durerile reumatice și articulare. 
Loțiune pentru masaje: se adaugă 1-2 pi- 
cături în uleiul de jojoba sau de migdale 
dulci și se masează ceafa, pieptul sau ab- 
domenul, în caz de colici, iritabilitate, sin- 
drom de răceală sau agitare nocturnă (sau 
se aplică câteva picături pe pernă).

Contraindicații 

A nu se depăși doza recomandată. 

cod. OS13 | 10ml | € 17,00

‚
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Ulei esential de Lavandula

Uleiul esențial de lavandulă este extras din inflorescențele unei specii 
hibride (Lavandula Hybrida), obținute prin încrucișarea levănțicii (Lavandula 
angustifolia) și a lavandei (Lavandula latifolia), supuse tratamentului de distilare 
cu aburi. În aromoterapie, lavanda este adesea folosită ca relaxant pentru a 
calma spiritul și a induce somnul.

Proprietăți și beneficii

Antiseptic și balsamic: util în cazul rănilor, 
ajută la cicatrizare, combate micozele, util 
împotriva tusei și bronșitei.
Decongestionant: acționează împotriva 
durerilor articulare și musculare, a tensiunii 
și a crampelor  musculare.
Calmant: previne și calmează arsurile sola- 
re, înțepăturile de insecte; dacă este inhalat, 
acționează împotriva vertijului și a leșinului.
Purificant: combate seborrea.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.

Loțiune pentru masaje: aplicați 1-2 picături 
pe tâmple pentru a ameliora tensiunea ner- 
voasă; adăugați câteva picături în uleiuri sau 
creme de corp pentru un efect hidratant și 
tonifiant; 
Soluție de curățare: adăugați 3-4 picături 
de ulei esențial în gelul de duș sau spuman- 
tul de baie pentru a obține un efect răco- 
ritor.
Soluție de curățare antiseptică: îndepăr- 
tează moliile, potrivit pentru suprafețele 
casnice, se poate adăuga și în apa ultimei 
clătiri din mașina de spălat (4-5 picături).

Contraindicații 

Nu este toxic, nu este iritant, nu este sensi- 
bilizant. Poate fi utilizat chiar și în stare pură. 
A se administra cu precauție dacă utilizați 
produse pe bază de fier și iod. Atenție: La- 
vandula Hybrida este adesea  etichetată  
ca LAVANDĂ, dar aceste două plante sunt 
foarte diferite.

cod. OS14 | 10ml | € 11,00

‚
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Ulei esential de Lamâie  

Uleiul esențial de lămâie este obținut din fructele Citrus limonum, o plantă 
din familia Rutaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, este util 
pentru combaterea celulitei, acneei și tulburărilor de anxietate și nervozism. 

Proprietăți și beneficii

Calmant: dacă este inhalat, acționează asu-
pra psihicului și a sistemului nervos, ajută în 
caz de tulburări de anxietate și nervozism, 
care provoacă dureri de cap sau insomnie, 
și îmbunătățește memoria.
Antiseptic: foarte util încă de la prima apa- 
riție a simptomelor gripei, precum febră, ră- 
ceală, tuse și dureri în gât.
Antibiotic și hemostatic: util pentru com- 
baterea infecțiilor în cazul rănilor, infecții ti- 
sulare, stomatite, afte, herpes labial și gingii 
inflamate. 
Tonifiant: acționează asupra sistemului cir- 
culator, stimulând circulația limfatică și ve- 
noasă, întărește vasele de sânge și fluidifică 
sângele. Combate tulburările datorate cir- 
culației deficitare, cum ar fi picioare grele, 
edeme, celulită, vene varicoase, fragilitate 
capilară și degerături. 
Purificant: câteva picături în prepararea 
măștilor  cu  argilă  combat  acneea,  pie-  
lea grasă și impură. Esența de lămâie are, 
printre altele, proprietăți iluminatorii,  aju- 
tă la formarea de noi celule ale epidermei, 

combate procesele de îmbătrânire celulară, 
favorizând în același timp vindecarea. Din 
acest motiv, este potrivit pentru pielea care 
prezintă pete de soare sau ca urmare a în- 
aintării în vârstă, riduri și vergeturi. În plus, 
este un întăritor excelent pentru unghiile 
casante sau subțiri.
Antiinflamator: util în caz de artrită și reu- 
matism. 

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: pentru purificarea ae- 
rului, se toarnă 1 picătură de ulei esențial 
pentru fiecare metru pătrat calculat la în- 
căperea în care se va folosi; se utilizează în 
arzătorul de ulei esențial sau în apa umidi- 
ficatoarelor.
Loțiune pentru masaje: se adaugă 15 pică- 
turi de ulei esențial la 250 ml ulei de migda- 
le dulci, se masează picioarele de la glezne  
la bazin în caz de celulită, fragilitate capilară 
sau  vene varicoase.

‚
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cod. OS15 | 10ml | € 10,00

Contraindicații 

Nu este toxic, dar poate provoca iritații ale 
pielii sau poate induce reacții de sensibili- 
zare la persoanele predispuse în mod deo- 
sebit. Este fototoxic, prin urmare nu trebuie 
utilizat pe piele pentru a vă bronza, înainte 
de expunerea directă la soare sau la lămpile 
de bronzare. 
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Ulei esential de Maghiran  

Uleiul esențial de măghiran este obținut din frunzele de Origanum majorana, o 
plantă din familia Labiate. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, are  o 
acțiune balsamică și antidolorifică și este util împotriva crampelor, a insomniei, 
tusei și răcelii. Este indicat în orice caz de instabilitate psihică, mulțumită 
proprietății sale de reechilibrare a sistemului neurovegetativ. 

Proprietăți și beneficii

Balsamic și expectorant: în caz de răceală 
și tuse, eliberează căile respiratorii și dizolvă 
mucusul. 
Analgezic: ombate crampele abdominale și 
tulburările reumatice.
Sedativ și relaxant: combatte combate in-
somnia și reechilibrează  sistemul neurove-
getativ.

Utilizare și sfaturi practice 

Difuzie ambientală: adăugați câteva pică- 
turi de ulei esențial în apa umidificatoarelor 
pentru a purifica aerul.
Loțiune pentru masaje: o cantitate mică 
pe centrul frunții și masați pentru a obține 
un efect relaxant și a crește capacitatea de 
concentrare; împotriva reumatismului, ma-
sați zona afectată adăugând 10 - 20 pică-
turi de ulei esențial în 100 ml alcool.

Soluție pentru o baie tonifiantă: se toarnă 
10 picături de ulei esențial în apa de baie și 
se  masează  mușchii dureroși.

Contraindicații 

Nu este recomandat în timpul sarcinii și 
alăptării. A nu se utiliza în doze mari. 

cod. OS16 | 10ml | € 20,00

‚
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cod. OS17 | 10ml | € 11,00

Ulei esential de Mandarin  

Uleiul esențial de mandarin este obținut din Citrus reticulate, o plantă din familia 
Rutacee, cunoscută pentru proprietățile sale depurative, antispasmodice, 
relaxante și sedative. Este un excelent antiseptic și un stimulent natural al 
sistemului digestiv, circulator și limfatic.

Utilizare și sfaturi practice

Tonifiant: combate apariția vergeturilor și a 
cicatricilor. 
Astringent și regulator al secreției de 
sebum: potrivit pentru pielea impură, nu 
afectează pH-ul natural al pielii; poate fi uti- 
lizat împotriva acneei, coșurilor și pe pielea 
grasă și uleioasă.
Relaxant: combate simptomele de stres și 
anxietate, cum ar fi dureri de cap, migrene 
și palpitații. Combate tulburările de somn și 
stările de agitație constantă. 

Proprietăți și beneficii

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Mască de purificare (pentru piele cu ten- 
dință de îngrășare): se adaugă 5 picături 

la 50 ml de cremă hidratantă. Aplicați de 
două ori pe zi.
Loțiune pentru masaje: turnați 7 picături în 
20 ml ulei de migdale, adăugați 5 picături 
de ulei esențial de chiparos pentru a com- 
bate celulita și retenția de apă (drenant); 
adăugați 2 picături de ulei esențial într-o 
lingură de ulei de migdale dulci și aplicați 
prin masarea zonei abdominale pentru a 
combate constipația. 

Contraindicații 

Doar pentru uz extern. A se  evita  utiliza- 
rea îndelungată. Nu trebuie utilizat pentru 
bronzare, deoarece este fotosensibilizant,  
ca toate uleiurile esențiale extrase din citri- 
ce (face pielea sensibilă și mai predispusă  
la descuamări sau arsuri solare, unele chiar 
grave). Este absolut interzisă administrarea 
pe cale orală la toți copiii sub 5 ani. Con- 
traindicatîn timpul sarcinii și alăptării și la 
pacienții care suferă de insuficiență hepa- 
tică și renală.

‚



66

Ulei esential de Menta salbatica  

Uleiul esențial de mentă sălbatică este obținut din Mentha arvensis, o plantă din 
familia Labiate, recoltată în timpul perioadei de înflorire și distilată în curent de 
abur. Are un parfum proaspăt, mentolat, erbaceu, cu o nuanță balsamică dulce. 
Uleiul esențial de menta arvensis (mentă sălbatică), sau menta campestre, 
stimulează sistemul nervos.

Proprietăți și beneficii

Regenerant: Favorizează concentrarea și 
ajută în caz de insomnie și oboseală. Dezin-
fectant, antiseptic și antiinflamator.
Antiemetico: dacă este inhalat, ajută la 
scăderea disconfortului de greață și vărsă-
turi mulțumită proprietăților sale Calmant; 
util pentru combaterea răului de mișcare.
Astringent: util în tratamentul acneei, pielii 
congestionate, eczemelor și dermatozei.

Utilizare și sfaturi practice 

Difuzie ambientală: pentru purificarea ae-
rului, se toarnă 1 picătură de ulei esențial 
pentru fiecare metru pătrat calculat la în-
căperea în care se va  folosi; se utilizează în 
arzătorul de ulei esențial sau în apa umidifi-
catoarelor. Purifică aerul. 
Soluție calmantă (kinetoză): împotriva ră-
ului de mașină și a răului de mare, aplicați 
câteva picături de ulei esențial pe o dische-
tă de bumbac și mirosiți-o din când în când 
în timpul călătoriei.

Mască de purificare (pentru piele cu ten- 
dință acneică): turnați 5 picături de ulei 
esențial într un amestec de argilă verde (o 
lingură), puțină apă caldă și 2 picături de 
ulei esențial de rozmarin. Aplicați masca pe 
fața umedă și lăsați să acționeze 10 minute. 
Clătiți.

Contraindicații 

A nu se administra în timpul sarcinii și la co- 
piii sub 5 ani. Irită mucoasele și trebuie dilu- 
at înainte de utilizare. Nu aplicați pe supra- 
fețe mari ale pielii, pentru a evita efectul   de 
„gheață”. Nu folosiți în timpul administrării 
tratamentelor homeopate, deoarece menta 
poate neutraliza efectele acestora. 

cod. OS18 | 10ml | € 15,00

‚



Ulei esential de Menta piperita (Izma)  
Uleiul esențial de menta piperita este obținut din Mentha piperita, o plantă din 
familia Lamiaceae. Cunoscut pentru proprietățile sale digestive, antistres și 
antibacteriene, este util în prezența halitozei, greții și colitei. 

Proprietăți și beneficii

Antistres: dacă este inhalat, are un efect 
răcoritor și regenerant asupra  psihicului.
Tonifiant: desfășoară o acțiune de tonifiere, 
utilă în caz de oboseală psiho-fizică și pro- 
bleme de tip neurovegetativ, din cauza stă- 
rilor de stres, cum ar fi anxietatea, insomnia 
și depresia.
Antibacterian: neutralizează diferite tulpini 
bacteriene, responsabile de tifos și tuber- 
culoză, cum ar fi stafilococul și proteus vul- 
garis, care provoacă infecții urinare. 
Antiseptic: efectuează o acțiune antisep- 
tică și antipiretică, atenuând simptomele 
bolilor de răceală și gripă, febră, stomatite  
și afte.
Antiemetic: dacă este inhalat, proprietăți- 
le sale Calmant ajută la scăderea discon- 
fortului de greață și vărsături; util pentru a 
combate răul de mișcare.
Antiinflamator și antipruriginos: util în 
tratamentul furunculilor, chelbei, scabiei și 
dermatozei. De asemenea, util împotriva  în- 
țepăturilor de insecte.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Regenerează și puri- 
fică aerul.
Loțiune pentru masaje: se toarnă 2 pică- 
turi de ulei esențial într-o lingură de ulei de 
migdale dulci și se masează zona afectată 
de crampe persistente, digestie deficitară 
sau pe tâmple în caz de dureri de cap.
Soluție calmantă (kinetoză):  împotriva ră- 
ului de mașină și a răului de mare, aplicați 
câteva picături de ulei esențial pe o dische- 
tă de bumbac și mirosiți-o din când în când 
în timpul călătoriei.

Contraindicații 

Nu aplicați ulei esențial în stare pură pe pie- 
le, ci aplicați-l întotdeauna cu un ulei purtă- 
tor. Nu este potrivit pentru copiii sub 12 ani. 
A se evita contactul cu ochii. Foarte iritant 
pentru mucoase. A nu se depăși doza reco- 
mandată.cod. OS19 | 10ml | € 20,00
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‚
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Ulei esential de Nucsoara  

Uleiul esențial de nucșoară este obținut din semințele Myristica fragrans, o 
plantă din familia Myristicaceae. Are proprietăți antireumatice și antibacteriene; 
este util atât pentru sistemul gastrointestinal cât și pentru sistemul nervos. 

Proprietăți și beneficii

Antioxidant: bogat în săruri minerale pre- 
cum cupru, potasiu, zinc, fier, calciu și vi- 
tamine din complexul B, vitaminele A și C, 
desfășoară o acțiune tonifiantă asupra pielii 
și a mușchilor.
Antireumatic: acționează asupra articula-
țiilor, calmează durerile reumatice de sezon 
datorită acțiunii sale de încălzire. De ase- 
menea, eficient pentru destinderea și deto- 
xifierea mușchilor rigizi.
Analgezic: datorită prezenței eugenolului, 
ameliorează durerile de dinți.
Carminativ: acționează asupra sistemului 
gastro-intestinal, combătând tulburările de 
digestie deficitară și flatulență.
Dezinfectant: combate infecțiile intestinale 
și afecțiunile ulterioare, cum ar fi disbioza și 
diareea.
Calmant: acționează asupra sistemului 
nervos central, în prezența stărilor anxioase, 
a stresului și a modificărilor de dispoziție.
Relaxant: relaxează mușchii tensionați.

Utilizare și sfaturi practice

Loțiune pentru păr: amestecați 5 picături 
de ulei esențial cu o lingură de argilă verde, 
puțină apă caldă și adăugați 2 picături de 
ulei esențial de rozmarin. Aplicați pe părul 
umed și lăsați să acționeze 10 minute. Clă- 
tiți.
Loțiune pentru masaje: în caz de reuma- 
tism, aplicați un amestec de 3 picături de 
ulei esențial și o lingură de ulei de migdale 
dulci sau ulei de cocos, masând zona afec- 
tată.
Antireumatic: masaj localizat cu o lingură 
de ulei (de migdale dulci sau de cocos) în 
care ați dizolvat 3 picături de ulei esențial 
de nucșoară.
Soluție pentru o baie relaxantă: se toarnă 
10 picături de ulei esențial în apa caldă de 
baie.

‚ ‚
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cod. OS20 | 10ml | € 17,00

Contraindicații 

Trebuie întotdeauna diluat și nu trebuie uti- 
lizat în stare pură pe piele. Dacă este utilizat 
în doze excesive poate provoca efecte to- 
xice. Nu este recomandat în timpul sarcinii, 
alăptării și la copii sub 5 ani.
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Ulei esential de Oregano  

Uleiul esențial de oregano derivă din Origanum vulgaris, o plantă din familia 
Lamiaceae, cu proprietăți antiinflamatorii, antivirale și antiseptice; util împotriva 
astmului, dermatitei, celulitei și durerilor de dinți. 

Proprietăți și beneficii

Antiseptic: activ împotriva tuturor forme- 
lor virale. De asemenea, util în ameliorarea 
simptomelor de astm și bronșită cronică. 
Stomachico: ajută procesul de digestie, 
când aceasta se desfășoară cu dificulta-
te, favorizând secreția de sucuri gastrice, 
combătând, de asemenea, meteorismul și 
flatulența.
Cicatrizant si germicid: util în tratamentul 
dermatozei, micozei și  psoriazisului.
Analgesico: util pentru ameliorarea durerii 
de dinți. 

Utilizare și sfaturi practice

Lozione balsamica: se amestecă 30 ml ulei 
vegetal cu 2-3 picături de ulei esențial.
Soluzione detergente antisettica: adăuga 
rea zilnic a unei picături de ulei esențial în 
pasta de dinți ajută la prevenirea și com- 
baterea infecțiilor bacteriene ale cavității 
bucale. 

Soluție pentru gargarisme: se adaugă 2 pi- 
cături de ulei esențial într-un pahar cu apă 
purificată; utilă pentru ameliorarea durerii 
cauzate de gingivită și dureri  dentare.
Loțiune pentru masaje: eficient împotriva 
tulburărilor digestive, se aplică și se ma- 
sează abdomenul cu un amestec de 30 ml 
ulei vegetal și 2-3 picături de ulei esențial; 
pentru a combate celulita, prin stimularea 
circulației limfatice, aplicați și masați zone- 
le afectate cu un amestec de ulei vegetal  
și câteva picături de ulei esențial; împotriva 
artritei, reumatismului și tunelului carpian, 
masați în mod regulat zona afectată cu un 
amestec de ulei purtător și 2-3 picături  de 
ulei esențial.

Contraindicații 

Contraindicat în caz de alergie la oregano, 
salvie, mentă, busuioc sau cimbrișor. Nu 
este recomandat a se utiliza la copii, femei 
însărcinate și pe perioada alăptării.

cod. OS21 | 10ml | € 17,00

‚
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Ulei esential de Patchouly  

Uleiul esențial de patchouly este obținut din Pogostemon cablin, o plantă din 
familia Lamiaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, desfășoară  
o acțiune afrodiziacă, cicatrizantă și de armonizare. Util contra depresiei, 
ridurilor și candidozei.

Proprietăți și beneficii

Armonizant: parfumul său evocă refugiul 
pădurii, provocând, în cei care îl inhalează, 
sentimentul de intimitate cu ei  înșiși.
Tonic și Stimulant: util în caz de depresie 
și amorțeală mentală; în caz de anxietate și 
stres, este calmant și  relaxant.
Afrodiziac: crește puterea de concentrare 
și energia.
Astringent: ameliorează simptomele du- 
rerilor de cap datorate stresului, acționând 
asupra sistemului circulator.
Antifungino: indicat împotriva infecțiilor 
fungice ale pielii și a membranelor  mucoa-
se; util împotriva candidozei și  micozei.
Cicatrizant: efectuează o acțiune de repa- 
rare a pielii, combate formarea vergeturilor 
și a ridurilor, în cazul pielii uscate, obosite 
și îmbătrânite sau care suferă de dermatite, 
acnee, descuamări și arsuri.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Loțiune pentru masaje: se toarnă 30 de 
picături de ulei esențial în 200 ml ulei de 
migdale dulci; aplicați până la absorbție lo- 
țiunea printr-un masaj ușor pe zonele afec- 
tate de celulită și retenție de apă.
Soluție pentru o baie relaxantă: adăugarea 
a 10 picături în apa de baie în care ați stat 
10 minute ajută la combaterea anxietății și 
a stresului. 

Contraindicații 

Nu este recomandat pentru uz intern. Con- 
traindicat în timpul sarcinii și alăptării. A nu 
se depăși doza recomandată. A nu se folosi 
la copiii sub 5 ani.

cod. OS22 | 10ml | € 17,00

‚
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Ulei esential de Pin silvestru  

Uleiul esențial de pin silvestru este obținut din Pinus silvestris, o plantă din 
familia Pinaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, îndeplinește o 
acțiune tonifiantă, expectorantă și antiseptică; de asemenea, este util împotriva 
stresului, astmului și cistitei.

Proprietăți și beneficii

Tonifiant: indicat în cazuri de hipotensiune 
și insuficiență cardiacă, este utilizat și pen-
tru ameliorarea sentimentului de epuizare 
la persoanele obosite sau stresate, în pre-
zența tulburărilor de somn sau a unei crize 
nervoase.
Expectorant: dacă este inhalat, fluidizea-
ză secrețiile, facilitând eliminarea acestora. 
Folosit pentru ameliorarea simptomelor de 
răceală, sinuzită, gripă, tuse, laringită, bron-
șite acute și cronice, sindrom gripal și astm. 
Antiseptic: acționează ca antiinflamator 
al tractului urogenital, dovedindu-se efici-
ent împotriva prostatitei, uretritei, cistitei și 
leucoreei.
Diuretic: ajută în prezența gutei și reuma-
tismului.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Soluzione per suffumigi: pentru combate-
rea tusei și gripei este suficient să adăugați 
15 picături într-un vas cu apă clocotită și 
apoi să inhalalați profund după acoperirea 
capului cu un prosop.
Soluzione per detergenza intima: în caz de 
cistită, uretrită și prostatită, adăugați 3 pi-
cături de ulei esențial în detergentul intim.

‚



cod. OS23 | 10ml | € 20,00
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Contraindicații 

Contraindicat în timpul sarcinii; în doze mari 
poate irita mucoasele. Folosit în concentra- 
ții mari, poate crea sensibilitate. Nu este 
recomandată utilizarea externă în prezența 
iritațiilor pielii. 
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Ulei esential de Rozmarin 

Uleiul esențial de rozmarin este obținut din Rosmarinus officinalis, o plantă din 
familia Labiate. Cunoscut pentru proprietățile sale de stimulare și de purificare, 
este util sub formă de cardiotonic și anticelulitic. 

Proprietăți și beneficii

Stimulant: dacă este inhalat, acționează 
asupra sistemului nervos central, conferind 
energie și ajutând la concentrare și la îmbu- 
nătățirea memoriei.
Cardiotonic: indicat în caz de astenie, ten- 
siune arterială scăzută, slăbiciune și obo- 
seală.
Anticelulitic: ieste utilizat ca ingredient în 
produsele cosmetice și în nămolul împo- 
triva celulitei sau a adipozității localizate, în 
virtutea acțiunii lipolitice (dizolvă grăsimile).
Antiinflamator: diluat în ulei de migdale 
dulci, atenuează durerile articulare și mus- 
culare, dizolvă acidul uric și cristalele care 
întăresc țesuturile epidermice, care for- 
mează edeme, umflături și retenție de apă. 
Astringent și purificator: este util în trata- 
mentul acneei și al petelor întunecate ale 
pielii. Din acest motiv, este utilizat și în loți- 
uni și șampoane pentru părul gras, cele îm- 
potriva mătreții și pentru prevenirea căderii 
părului, deoarece stimulează circulația.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Reîmprospătează și 
dezodorizează mediul. Favorizează capaci- 
tatea  de concentrare.
Loțiune anticelulitică: se diluează 5-10 pi- 
cături în 100 ml ulei de migdale dulci și se 
masează; util în caz de celulită, retenție de 
apă, circulație deficitară și grăsime localiza- 
tă pe coapse și fese.
Soluție pentru o baie tonifiantă: diluați 10- 
15 picături de esență în apa din cadă; ajută 
la redobândirea calmului, la neutralizarea 
tensiunii și la combaterea reumatismului și 
a durerilor musculare cauzate de stres, ar- 
trită, contuzii și  sciatică.
Loțiune pentru păr: turnați 2 picături în- 
tr-un șampon neutru și continuați cu spă- 
larea. Potrivit pentru păr slab, fragil, gras și 
cu mătreață și alopecie. După spălare, apli- 
cați câteva picături pe scalp  și masați.

‚
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cod. OS24 | 10ml | € 18,00

Contraindicații 

Trebuie întotdeauna diluat; nu este reco- 
mandată utilizarea pe perioade lungi. În 
doze mari poate fi toxic. Nu este recoman- 
dat în timpul sarcinii, la persoanele epilepti- 
ce și la copiii sub 5 ani. 
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Ulei esential de Salvia sclarea 

Uleiul esențial de salvie este obținut din Salvia sclarea, o plantă din familia 
Labiate.  Are  o  acțiune  relaxantă,  depurativă  și  cicatrizantă,  utilă  împotriva 
astmului, durerii menstruale și alopeciei.

Proprietăți și beneficii

Relaxant: dacă este inhalat, induce calm 
și seninătate, contribuind la combaterea 
stresului, a nervozității, angoaselor și a te- 
merilor; ajută persoanele să facă față crizei 
declanșate de vârsta a doua, menopauzei și 
depresiei.
Reechilibrant: diluat în ulei de migdale dulci 
și folosit pentru masarea corpului, este util 
împotriva stagnărilor limfatice, a celulitei, 
sindromului premenstrual, a bufeurilor da- 
torate menopauzei, durerilor menstruale, 
amenoreei sau a menstruației abundente și 
a alopeciei ca urmare a dezechilibrelor hor- 
monale.
Antiperspirant: intervine atât asupra se- 
creției excesive de transpirație a mâinilor, a 
axilelor și a picioarelor (hiperhidroză), cât și 
ca antibacterian asupra microorganismelor 
care produc mirosuri neplăcute.
Cicatrizant: pe piele, are o acțiune anti-in- 
flamatorie, antimicrobiană și repară țesutul 
cutanat. Este indicat în caz de afte, derma- 
tite, plăgi, înțepături de insecte, ulcerații ale 
pielii, acnee și infecții fungice, cum ar fi mi- 
coza și candidoza.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Soluție pentru o baie relaxantă: adăugați 
8 picături de ulei esențial în apa din cadă 
și amestecați agitând puternic apa. Stați în 
apă cel puțin un sfert de oră. Repetați zilnic, 
chiar și de două ori pe zi. Util pentru a com- 
bate chiar și iritațiile urogenitale.
Soluție pentru gargarisme: diluați 5 pică- 
turi de ulei esențial într-un pahar cu apă 
caldă. Efectuați clătiri prelungite, cel puțin 
de două ori pe zi, pentru a combate aftele, 
gingiile sensibile și sângerânde, stomatitele 
și laringitele.
Loțiune pentru păr: diluat 5-10% în apă, 
este util ca tratament pentru combaterea 
alopeciei  și  purificarea scalpului.

‚
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cod. OS25 | 10ml | € 22,00

Contraindicații 

Dacă este luat în doze mari, provoacă som- 
nolență, paralizie și convulsii. Contraindicat 
în timpul sarcinii și alăptării. Nu este reco- 
mandată utilizarea sa în asociere cu medi- 
camente sau substanțe pe bază de fier. A 
nu se administra împreună cu băuturi alco- 
olice.
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Ulei esential de Santal amyris 

Uleiul esențial de santal este obținut din Amyris balsimifera, o plantă din familia 
Rutacee. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, îndeplinește o acțiune 
de armonizare, afrodiziacă și antiseptică, utilă împotriva diareei, depresiei și 
acneei.

Utilizare și sfaturi practice

Armonizant: uleiul esențial de santal 
reechilibrează întregul sistem energetic al 
chakrelor, calmând și facilitând dezvolta-  
rea spirituală. Particularitatea sa constă în 
efectul său calmant.
Antistres: calmează agresivitatea, agitația 
și teama; indicat în caz de  insomnie.
Antiseptic: agisce acționează împotriva in-
fecțiilor urinare și ale tractului respirator, de 
aceea este util în caz de cistită, dureri în gât 
și laringite; la nivel cutanat, vindecă acneea 
și previne iritațiile bucale.
Expectorant: este eficient împotriva tusei 
și a răcelilor.

Proprietăți și beneficii

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Soluție pentru inhalații: pentru combate- 
rea tusei și gripei este suficient să adăugați 
10 picături într-un vas cu apă clocotită și 
apoi să inhalați profund după acoperirea 
capului cu un prosop.
Soluție pentru o baie relaxantă: adăugați 
12-15 picături de ulei esențial în apa din 
cadă și amestecați agitând puternic apa. 
Stați în apă cel puțin un sfert de oră. Repe- 
tați zilnic, chiar și de două ori pe zi.
Soluție de purificare calmantă: se diluează 
10 picături de ulei esențial în 200 ml de apă 
distilată sau fiartă și se lasă la răcit; scufun- 
dați în soluție bucățile de tifon și aplicați- 
le pe zona feței afectate de acnee. Lăsați 
să acționeze un sfert de oră, maximum 20 
minute. Aplicați o dată pe zi, atât cât este-
nevoie.

‚
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cod. OS26 | 10ml | € 18,00

Contraindicații 

Nu utilizați în caz de boli renale grave și nu 
mai mult de 6 săptămâni. Contraindicat la 
persoanele cu probleme de tensiune, la fe 
meile însărcinate și la cele care alăptează.
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Ulei esential din Arbore de ceai 

Uleiul esențial din arbore de ceai este obținut din Melaleuca alternifolia, o 
plantă din familia Myrtaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, 
este util în caz de ciuperci, micoze, dureri în gât, febră, gingivită și afte.

Proprietăți și beneficii

Antibiotic natural: în virtutea acțiunii anti-
bacteriene (împotriva cistitei și candidozei), 
antivirale (împotriva herpesului) și antifun-
gice cu spectru larg (împotriva ciupercilor 
pielii și a micozelor unghiilor). 
Mucolitic: indicat în caz de infecții ale trac- 
tului respirator, combate sindroamele an- 
tigripale, caracterizate prin prezența mu- 
cusului și flegmei; dacă este inhalat, are o 
acțiune fluidificantă și expectorantă, acțio- 
nând asupra nasului înfundat și a secrețiilor 
bronșice.
Antiparazitar: indicat împotriva păduchi 
lor la adulți și copii și împotriva paraziților 
la animale.
Calmant: indicat în caz de arsuri solare și 
iritații de scutec, prurit, inflamații ale pie-
lii, dermatite, ușoare arsuri și înțepături de 
insecte. 
Dermopurificator: indicat pentru tenul 
mixt, cu tendință de îngrășare.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Indicat pentru a pu- 
rifica încăperile de virusul gripal.
Loțiune calmantă: se toarnă 1 picătură în 
puțin gel de Aloe vera; indicat în caz de in- 
flamații și infecții ale cavității bucale, gin- 
givite, abcese și afte; amestecați 50 g de 
unt de shea cu 15 picături de ulei esențial 
pentru a crea, în schimb, o loțiune potrivită 
pentru calmarea buzelor crăpate ca urmare 
a frigului sau pentru herpesul labial.
Soluție de curățare antiseptică: în cazul 
ciupercilor pielii, turnați 2 picături în pu- 
țin spumant de baie neutru și continuați 
cu spălarea obișnuită; turnați 1 picătură pe 
pasta de dinți pentru a-i spori acțiunea îm- 
potriva plăcii dentare; turnați 2 picături în 
detergentul intim împotriva inflamațiilor și 
a infecțiilor tractului urogenital; turnați 2 
picături în șampon pentru a combate pă-

‚
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duchi și părul gras.
Loțiune balsamică: indicat în caz de tuse și 
răceală, se amestecă 50 g de unt de shea 
cu 15 picături de ulei esențial.

Contraindicații 

În general, nu este toxic. Contraindicat în 
timpul sarcinii, alăptării și la persoanele 
care suferă de insuficiență hepatică și re- 
nală. Este absolut interzisă administrarea 
pe cale orală la copiii sub 5 ani.
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Ulei esential de Ylang Ylang

Uleiul esențial de Ylang Ylang este obținut din Cananga odorata, o plantă 
din familia Annonaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, 
îndeplinește o acțiune calmantă, hipotensivă și afrodiziacă, util și ca tonic și 
astringent.

Proprietăți și beneficii

Calmant: dacă este inhalat, are o acțiune 
relaxantă asupra sistemului nervos cen- 
tral, atenuează tulburările precum anxie- 
tatea, depresia, iritabilitatea, nervozitatea 
și insomnia. Creează armonie în caz de 
contraste, furie, resentimente și frustrări, 
favorizează înțelegerea și iertarea, ajută la 
trecerea peste dezamăgiri și jigniri, restabi- 
lește dorința de a iubi.
Hipotensiv: ajută la scăderea tensiunii ar- 
teriale și atenuarea tulburărilor de stres ale 
sistemului cardio-circulator, cum ar fi pal- 
pitațiile și tahicardia.
Afrodiziac: util pentru trezirea simțurilor, în 
caz de frigiditate și impotență; ajută să tre- 
ceți peste probleme; înlătură incertitudinile, 
nesiguranța și sentimentele blocate.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Soluție pentru o baie relaxantă: se toar-
nă 10 picături în apa din cadă, se amestecă 
agitând puternic apa, apoi stați în apă timp 
de 10 minute.
Loțiune pentru păr: diluați 5% din produs 
în ulei de cocos și aplicați pe păr înainte de 
șamponare.

‚
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Contraindicații 

Doar pentru uz extern. Este indicat să res- 
pectați dozele recomandate, deoarece în 
cantități mai mari poate provoca greață sau 
dureri de cap. Este absolut interzisă admi- 
nistrarea pe cale orală la copiii sub 5 ani. 
Contraindicat în sarcină, în timpul alăptării 
și la persoanele care suferă de insuficiență 
hepatică și renală.
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Ulei esential de Mesteacan

Uleiul esențial de mesteacăn este obținut din Betula alba, o plantă din familia 
Betulaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, realizează o acțiune 
de drenare pentru organism și de tonifiere pentru sistemul limfatic și circulator.

Proprietăți și beneficii

Antiinflamator: acțiunea rubefiantă intervi- 
ne în caz de artrită, artroză, reumatism, sci- 
atică, întrucât determină sângele să ajungă 
în straturile superficiale ale pielii, încălzind 
zona și ameliorând inflamația în straturile 
subiacente, mulțumită scăderii hematice.
Drenant: previne problemele venoase și 
tulburările circulatorii, în cazul picioarelor 
grele, a umflăturilor, edemelor și a stagnă- 
rilor limfatice. Acțiunea sa diuretică favo- 
rizează eliminarea excesului de lichide și 
reduce semnificativ frământările și compo- 
nenta dureroasă. Prin urmare, este indicat în 
cazul celulitei și obezității.
Antiseptic: datorită acțiunii sale de puri- 
ficare, este utilizat pentru revitalizarea pă- 
rului gras și cu mătreață, precum și pentru 
pielea grasă sau impură.
Cicatrizant: este un remediu excelent pen- 
tru problemele dermatologice, eczeme și 
psoriazis.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Loțiune anticelulitică: diluați 10 picături de 
ulei esențial în 100 ml ulei de migdale dulci, 
adăugați 5 picături de ulei de rozmarin și 5 
picături de ulei esențial de lămâie.
Folosiți o cantitate mică de loțiune pe pi- 
cioare, masând de jos în sus timp de 10 mi- 
nute, o dată pe zi.
Loțiune calmantă: se toarnă 5 picături 
de ulei esențial în 50 ml unt de shea și se 
adaugă 5 picături de ulei esențial de lavan- 
dă. Masați zona afectată până la absorbția 
completă a loțiunii.
Loțiune pentru păr: adăugați câteva pică-
turi de ulei esențial într-un șampon neutru; 
util în caz de piele grasă sau în prezența 
mătreții.
Mască de purificare (indicată pentru pie- 
lea cu tendință acneică): se adaugă 1-2 
picături într-o lingură de argilă verde, puți 

‚
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nă apă caldă, 5 picături de ulei esențial de 
dafin, 2 picături de ulei esențial de rozma- 
rin. Aplicați masca pe fața umedă și lăsați
să acționeze 10 minute. Clătiți.

Contraindicații 

Nu este recomandat în caz de edeme ca 
urmare a insuficienței cardiace sau renale. 
Contraindicat în timpul sarcinii.
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Ulei esential de Cajeput

Uleiul esențial de cajeput este obținut din Melaleuca leucadendron, o plantă 
din familia Myrtaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, este util 
pentru tractul respirator și urinar și împotriva paraziților intestinali.

Proprietăți și beneficii

Analgezic: dacă este masat pe părțile du- 
reroase, are o acțiune antiinflamatoare; util 
în tratamentul simptomatic al durerilor de 
cap, durerilor articulare, artritei, nevralgiilor 
și gutei.
Antibiotic: suoi vaporii săi au o acțiune 
bactericidă împotriva unor tulpini respon-
sabile de gripă și febră, afecțiuni ale tractu-
lui respirator și ale sistemului urogenital. Are 
aplicare importantă în tratamentul infecții-
lor precum cistita, uretrita sau primul tract 
al canalului vaginal, atât de origine bacteri-
ană cât și fungică.
Balsamic: proprietățile mucolitice și ex- 
pectorante ale acestei esențe îl fac un re- 
mediu eficient pentru tratamentul inflama- 
ției sistemului respirator, cum ar fi răceală, 
dureri în gât și tuse.
Vasoprotector: poate fi folosit ca decon- 
gestionant și flebotonic în cazul hemoroizi- 
lor și venelor varicoase.
Calmant pentru piele: în caz de afecțiuni 
ale pielii, răni, dermatoze și inflamații ale 
gingiilor, ajută la calmarea înroșirilor și a iri-

tațiilor. În plus, ajută la prevenirea arsurilor 
în urma radioterapiei sau, în orice caz, la 
atenuarea efectelor asupra pielii.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.
Loțiune balsamică: se amestecă 10 pică- 
turi într-o cremă neutră și se masează pe 
piept, de trei ori pe zi, acoperind apoi piep- 
tul cu o compresă caldă de lână.
Soluție pentru inhalații: pentru a comba- 
te bronșitele, sinuzitele și congestionarea 
căilor respiratorii, sunt suficiente 10 pică- 
turi într-un bol cu apă clocotită și apoi să 
inhalalați profund după acoperirea capului 
cu un prosop.

‚
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Contraindicații 

Contraindicat în timpul sarcinii, alăptării și 
la copiii sub 5 ani; a se utiliza cu modera- 
ție: în doze mari poate fi narcotic sau poate 
provoca dermatită.
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Ulei esential de Chiparos

Uleiul esențial de chiparos este obținut din Cupressus sempervirens, o plantă 
din familia Cupressaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, 
realizează o acțiune expectorantă și este util pentru sistemul circulator și 
împotriva tusei și a celulitei.

cod. OS31 | 10ml | € 18,00

‚

Proprietăți și beneficii

Vasoconstrictor: recomandat pentru pro- 
bleme de circulație, în cazul celulitei, celor 
care suferă de retenție de apă, împotriva 
hemoroizilor, varicelor și a fragilității capila- 
re; combate formarea edemelor și vindecă 
hematoamele; recomandat în caz de reu- 
matism și dureri articulare.
Antidepresiv: dacă este inhalat, are o acți- 
une generală de reechilibrare asupra siste- 
mului nervos, îndulcește ideea de schimba- 
re și ajută la depășirea depresiei.
Expectorant: pentru uz intern, indicat în 
prezența tusei, în caz de pertussis, traheită, 
bronșită.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor.

Soluție pentru o baie tonifiantă: se toarnă 
10 picături în apa de baie, se amestecă prin 
agitarea puternică a apei, apoi puteți sta 
în apă timp de 10 minute pentru a profita 
de acțiunea decongestionantă a sistemului 
circulator și limfatic.
Loțiune balsamică: contra tusei și gutu- 
raiului, se adaugă 1-2 picături într-o lingură 
de ulei de migdale dulci, care se aplică pe 
piept.

Contraindicații 

Contraindicat în timpul sarcinii și alăptării, 
deoarece stimulează contracțiile uterine. 
Este absolut interzisă administrarea pe cale 
orală la copiii sub 5 ani.



Uleiul esențial de cuișoare derivă din planta Eugenia caryophyllata, cu 
proprietăți antiseptice și analgezice, favorizează somnul și calmează durerile de 
dinți. Combate flatulența și durerile gastrice și abdominale, diareea și infecțiile 
tractului digestiv. Poate fi folosit și pentru stimularea memoriei și depășirea 
stărilor de epuizare.
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‚ ‚Ulei esential de Cuisoare

Utilizare și sfaturi practice
Difuzie ambientală: se toarnă 5 picături 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau 
în apa umidificatoarelor. Ajută la dezinfec-
tarea aerului din încăpere și la purificarea 
acestuia de virusurile gripale. 
Soluție pentru gargarisme: 3 picături adă-
ugate la o linguriță de oțet de mere și turna-
te într-un pahar cu apă au o acțiune dezin-
fectantă și cicatrizantă asupra gingiilor. 
Loțiune pentru masaje: 1-2 picături de ulei 
esențial într-o lingură de ulei vegetal sunt 
utile pentru masarea abdomenului în caz de 
spasme intestinale sau mușchi dureroși. Ge 
nerează o căldură plăcută care pătrunde în 
profunzime și ameliorează tensiunea.

Contraindicații 

Dozele scăzute pot provoca iritații ale pielii 
și ale mucoaselor, în timp ce dozele ridicate 
pot provoca hepatotoxicitate. Nu se reco-
mandă utilizarea în caz de dermatită, infla- 
mație gastrică și intestinală. A se evita în 
timpul sarcinii și alăptării.

Proprietăți și beneficii

Antiseptic: este utilizat în aromoterapie 
pentru purificarea aerului din încăperi, dar 
și pentru infuzii în caz de infecții ale căilor 
respiratorii superioare.
Antiviral: acționează împotriva virusului 
herpes simplex; este capabil să blocheze 
transmiterea acestuia.
Analgezic: utilizat pentru calmarea dureri-
lor de dinți (este de preferat să fie diluat, 
pentru a nu irita mucoasele). Aplicat pe o 
mică dischetă de bumbac, acționează prin 
anestezi erea zonei respective.
Antispasmodic al musculaturii netede: 
indicat în caz de dureri abdominale (balo-
nare, crampe intestinale) și spasme mus-
culare. Diluat într-un ulei purtător și folosit 
pentru masarea abdomenului sau a zonei 
musculare care urmează a fi tratată, creea-
ză o căldură benefică ce ajută la calmarea 
durerii.
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Ulei esential de Cimbrisor
Cimbrișorul (Thymus serpyllum), numit și cimbrișor alb, este o plantă 
aparținând familiei Lamiaceae. Cimbrișorul este considerat antibiotic în cadrul 
medicinei populare cu amestecul său de esențe cu proprietăți antivirale și 
antimicrobiene. Este utilizat pentru calmarea tusei și are o acțiune de tip 
balsamică, expectorantă și antiseptică. Ajută la dizolvarea flegmei și este 
eficient în calmarea anxietății. De asemenea, este util în combaterea infecțiilor
cavității bucale. Ajută la tratarea ulcerelor și a amigdalitei și calmează durerile 
dentare sau gingivale.

Proprietăți și beneficii

Antispasmodic: are un efect relaxant.
Antibacterian: extrem de activ asupra 
bacteriilor. 
Antimicotic: eficient împotriva infecțiilor 
fungice.
Antialergic și antiinflamator: antimicro-
bian, astringent, carminativ, expectorant și 
vermifug. Este un dezinfectant, în special 
pentru sistemul bronhopulmonar, expecto-
rant. Întărește sistemul imunitar și purifică.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. 

Soluție pentru inhalații:  pentru combate-
rea răcelilor este suficient să adăugați 15 pi-
cături într-un vas cu apă clocotită și apoi să 
inhalalați profund după acoperirea capului 
cu un prosop.
Loțiune pentru masaje: câteva picături în- 
tr-un ulei purtător ajută în caz de tuse, gu- 
turai și pentru a calma anxietatea. Câteva 
picături pe frunte sunt suficiente pentru a 
combate sinuzita și durerile de cap.

Contraindicații 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a se evi-
ta contactul cu ochii.
A se limita utilizarea pe pielea cu leziuni și hi 
persensibilă sau la copiii sub doi ani.

‚ ‚



Ulei esential de Chimion

91

cod. OS34 | 10ml | € 23,00

Uleiul esențial de chimion este obținut din Cuminum cyminum, o plantă din 
familia Lamiaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, este un 
excelent digestiv și calmant, util pentru circulație, pentru combaterea durerilor 
abdominale și a durerilor de cap.

Proprietăți și beneficii

Digestiv: stimoleaz ă activitatea gastro-he- 
patică,    favorizează    digestia    și  calmează 
greața.
Carminativ:  antifermentativ, combate for- 
marea gazelor intestinale și reduce umflă- 
turile abdominale.
Antispasmodic: calmează durerile și coli- 
cile abdominale, are proprietăți analgezice 
și antiinflamatorii.
Circulator: ajută sistemul venos și cel lim- 
fatic, combătând senzația de umflătură și 
greutate în urma stazei circulatorii.
Calmant: reechilibrează stările de altera- 
re emoțională și ameliorează manifestările 
psihosomatice corespunzătoare, cum ar fi 
dureri de cap și dureri de stomac.

Utilizare și sfaturi practice

Loțiune pentru masaje: pentru a ajuta cir- 
culația, masați zona afectată cu un   ames- 
tec de 20 de picături de ulei esențial și 100 
ml ulei de germeni de grâu; pentru a calma 
spasmele și durerile abdominale, masați 
partea afectată cu un amestec de  4  pică- 
turi de ulei esențial și o lingură de ulei de 
migdale dulci.
Împotriva durerilor de cap: se toarnă 5 pi- 
cături pe o compresă umezită cu apă rece, 
care va fi aplicată pe tâmple sau pe frunte.

Contraindicații 

Nu este recomandată administrarea în tim- 
pul sarcinii și la copiii sub 5 ani.

‚
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Ulei esential de Cuisoare

Uleiul esențial de cuișoare este obținut din Eugenia caryophillus, o plantă   
din familia Myrtaceae. Cunoscut pentru numeroasele sale proprietăți, este 
antiseptic, antiviral, analgezic și antispasmodic.

Proprietăți și beneficii

Antiseptic: este utilizat în aromoterapie 
pentru purificarea aerului din încăperi, dar 
și pentru infuzii în caz de infecții ale căilor 
respiratorii superioare.
Antiviral: acționează împotriva virusului 
herpes simplex; este capabil să blocheze 
transmiterea acestuia.
Analgezic: utilizat pentru calmarea dureri-
lor de dinți (este de preferat să fie diluat, 
pentru a nu irita mucoasele). Aplicat pe o 
mică dischetă de bumbac, acționează prin 
anestezierea zonei respective.
Antispasmodic al musculaturii netede: 
indicat in caz de dureri abdominale (balo-
nare, crampe intestinale) și spasme mus-
culare. Diluat într-un ulei purtător și folosit 
pentru masarea abdomenului sau a zonei 
musculare care urmează a fi tratată, creea-
ză o căldură benefică ce ajută la calmarea  
durerii.
Tonic: aromelor sale puternice, intense și 
picante, combate oboseala mentală, som-
nolența și dificultățile de concentrare.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 5 picături 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Util pentru a purifica 
aerul din încăpere, chiar și de la primele vi- 
rusuri gripale.
Soluție pentru gargarisme: dizolvați 3 pi- 
cături într-o linguriță de oțet de mere și di- 
luați soluția într-un pahar cu apă pentru o 
clătire dezinfectantă și cicatrizantă.
Loțiune pentru masaje: 1-2 picături de ulei 
esențial într-o lingură de ulei vegetal sunt 
utile pentru masarea abdomenului în  caz 
de spasme intestinale sau mușchi dureroși. 
Generează o căldură plăcută care pătrunde 
în profunzime și ameliorează tensiunea.
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Contraindicații 

Dozele scăzute pot provoca iritații ale pielii 
și ale mucoaselor, în timp ce dozele ridicate 
pot provoca hepatotoxicitate. 
Nu se recomandă utilizarea în caz de der- 
matită, inflamație gastrică și intestinală. A 
se evita în timpul sarcinii și alăptării.
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Ulei esential de Tarhon

Tarhonul este un condiment derivat din planta Artemisia  dracunculus,  o 
plantă din familia Asteraceae. Cu proprietăți digestive și de purificare, este un 
antiseptic natural. Tarhonul poate fi util și în caz de dureri menstruale, artrite și 
dureri reumatoide.

Proprietăți și beneficii

Tarhonul este un condiment cu proprietăți 
digestive puternice. Această plantă este, 
de asemenea, un antiseptic natural, util 
împotriva durerilor în gât și a inflamației ca- 
vității bucale, cum ar fi durerea de dinți. De 
asemenea, ajută la purificarea organismului, 
stimulând diureza; combate  inapetența.

Utilizare și sfaturi practice

Difuzie ambientală: se toarnă 1 picătură 
de ulei esențial pentru fiecare metru pătrat 
calculat la încăperea în care se va folosi; se 
utilizează în arzătorul de ulei esențial sau în 
apa umidificatoarelor. Ajută la îndepărtarea 
insectelor și la purificarea aerului.
Soluție pentru gargarisme: diluați 6 pică- 
turi într-un pahar cu apă la temperatura ca- 
merei pentru a acționa împotriva inflama- 
țiilor bucale, a durerilor în gât și a durerilor 
de dinți.
Lozione per massaggi: pentru combate- 
rea durerilor menstruale și a  problemelor 
de digestie, se recomandă masarea zonei 
abdominale cu 2 picături de ulei esențial, 
combinate cu o lingură de ulei de migdale 
dulci. 

‚
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Contraindicații 

Tarhonul poate genera reacții alergice la 
persoanele sensibile la plantele și flori-
le aparținând familiei Asteracee, cum ar fi 
crizantemele, gălbenelele, margaretele, am- 
brozia și multe altele. 
Evitați să utilizați acest ulei esențial dacă 
sunteți însărcinată și dacă alăptați. 
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