
 

  



Inhalacja   

Lotne czyli eteryczne składniki olejku przedostają się przez układ oddechowy do krwiobiegu, a 

następnie doprowadzane są do różnych narządów w organizmie. 

 Dyfuzor to urządzenie, które bez zwiększania temperatury, za pomocą ultradzwięków rozbija 

rozpyla po pomieszczeniu olejek eteryczny i wodę.  

 Dłonie: Nałóż jedną kroplę olejku na dłoń, rozprowadź po obu dłoniach a następnie zasłoń 

twarz i przez kilka minut wolno wdychaj. 

 Poduszka: przed snem umieść jedną lub dwie krople olejku na  

 Podstawka z ciepłą wodą: Umieść jedną do trzech kropli olejku w gorącej wodzie i wdychaj.  

 Wentylacja: Nałóż kroplę olejku na wacik, po czym umieść go w nawilżaczu lub przy wylocie 

wentylatora w samochodzie. 

 

Na skórę  

 

Działanie olejków eterycznych jest bardzo silne, dlatego przed nałożeniem intensywnie 

pachnących olejków na skórę powinno się je rozcieńczyć za pomocą oleju roślinnego (1 do 6 

kropel oleju roślinnego na 1 kroplę olejku eterycznego). Najlepsze rezultaty daje frakcjonowany 

olej kokosowy. Można także użyć oliwy z oliwek lub innego oleju roślinnego, którego zwykle 

używamy w kuchni. 

 Nałóż jedną do trzech kropel na miejsce występowania problemu i delikatnie wcieraj w skórę 

np. Dolan częśc brzucha przy bólach menstruacyjnych, torbielach czy mięsniakach. 

 Podeszwy stóp: Pory na skórze podeszew są duże. Dlatego małe cząsteczki olejków eterycznych 

są przez nie bardzo szybko wchłaniane. Nałóż jedną do kilku kropel na podeszwy stóp i przez 

kilka minut wcieraj w skórę po całej powierzchni. Ta metoda jest fantastyczna u osób którym 

zawsze zimno, mają wychłodzone stopy i dłonie a także u małych dzieci (np przy przeziębieniu 

lub zbijaniu temperatury w chorobie) 



 Dłonie: Umieść jedną do trzech kropel na dłoni i przez kilka minut pocieraj obie dłonie 

rozprowadzając olejek po ich powierzchni. Jest to świetna metoda odświeżająca. 

 Małżowiny uszne: Rozprowadzić jedną do do trzech kropel po powierzchni małżowin usznych. 

Ale proszę nie wlewać olejku do wnętrza ucha ;) 

 Okolice karku: Rozprowadzić kilka kropel i przez min. 30 sekund wcierać w kark, oraz okolice 

kości za uszami. 

 Masaż: Rozcieńczony olejek eteryczny rozprowadzić po ramionach, karku, okolicach 

kręgosłupa. 

 

Wewnętrznie  

 

Wewnętrznie możemy używać niektórych olejków, przebadanych i określonych CPTG Certified 

Pure Therapeutic Grade lub „for dietary use”, do użytku wewnętrznego, określone jako 

suplementy diety. 

 Połykanie z oleistymi płynami: Do szklanki lub innego pojemnika ze szkła nalać płynu który ma 

w sobie tłuszcz (mleko roślinne) i dodać jedną kroplę olejku. 

 Kapsułki: Do pustej kapsułki np. Po wysypanym Pau Darco wlej kilka kropel oleju jadalnego i 

dodaj kropelkę olejku eterycznego, zamknij kapsułkę i połknij popijając. UWAGA: Przy oregano 

koniecznie musimy stosować probiotyki, min 3x1 kapsułka probiotyków dziennie. 

 


