
Lekce 1
Koupel

www.aromadoteky.cz

1.
Koupel by měla trvat zhruba
15-20 minut.

2. 
Při ředění do hydrofilního
oleje nebo rostlinného
oleje si dávejte pozor,
vana klouže!

3. 
Rostlinný olej nesmíchá EO
s vodou, ale naředí ho, aby
nepopálil pokožku. 

Éterické/esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě, do koupele je
musíme vždy smíchat nejdříve s něčím, co se pojí s vodou a

zároveň s EO.
 

Můžeme použít:
hydrofilní olej, disperzant EO, tapiokové perly, rostlinný olej,

nearomatické tekuté mýdlo nebo šampon.
 

vybereme EO
rozhodneme se, v jakém poměru je smícháme
vytvoříme směs EO
dáme do nosiče
vlijeme do koupele

Správný postup:
1.
2.
3.
4.
5.
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1.
Citrusy a jehličnany jsou
dráždivé pro pokožku, pokud
se bez jejich vůně nemůžete
obejít, doporučuji dostatečné
ředění. 

2. 
Některé ÉO je potřeba více
ředit s ohledem na jejich
vysokou dráždivost. Informace
zde uvedené představují obecné
pravidlo.

3. 
Dětem do 1 roku neaplikujte
žádné EO, pokud to není
nezbytně nutné. 

ošetření pokožky
rychlá aplikace EO do organismu
relaxace
úleva od bolesti
ošetření gynekologických potíží 

K čemu nám koupel může být užitečná:

Výhody: působí na psychiku a proniká i pokožkou.
Nevýhody: může dojít snadno k předávkování a u někoho složitá
příprava.

Doporučuje se na koupel nepoužívat tyto EO:
bazalka, benzoe, lemongrass, hřebíček, skořice, kasie,  litsea

cubeba, libavka, muškátový ořech, oregano, tymián.
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1.
Hydroláty se, stejně jako EO,
vyrábějí destilací. Jsou v nich
hydrofilní látky z rostlin. 

2. 
Počet kapek je uveden na celou
směs ÉO dohromady. 

Ředění pro koupel: 
na celkovou koupel 8-15 kapek, na částečnou 5-8 kapek. 

 
EO vhodné pro děti:

levandule, heřmánek římský a modrý, kadidlovník, borovice,
citrusy, cypřiš, čajovník, rosalina, tymián linalool, manuka,

eukalyptus radiata, jalovec, máta bergamotová, neroli,
palmarosa, petitgrain.

 
Na koupel můžete bezpečně použít hydroláty. Není nutné je s

něčím míchat, stačí dát 2-3 PL do částečné koupele a až 10 PL do
celkové koupele. 

 
 


