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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.



Lekce 1
Koupel

www.aromadoteky.cz

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. 

 
 



Při vdechnutí EO těkavé molekuly putují přes receptory čichových
buněk na sliznici nosu,  aktivují proteiny receptorů a spustí nervový
impulz, který je veden přes olfaktorické dráhy do čichového bulbu a
dále do různých struktur mozku: 

limbického systému, amygdaly - centra našich emocí, prožitků, pocitů,
kde vyvolají reakci  
PSYCHOLOGICKÁ ODPOVĚĎ

hipokampu - centra paměti (vůně může vyvolat vzpomínky),

čelního laloku - zde dochází k syntéze vůně (je to levandule).

Přes plicní sklípky se molekuly dostanou do krevního řečiště a krví jsou
dále rozváděny na místo určení 
FYZIOLOGICKÁ ODPOVĚĎ
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1.
Vůně můžou ovlivňovat náš
mozek, působením na produkci
endorfinů a noradrenalinu.

2. 
Vnímání vůní je závislé také na
naší zkušenosti.
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Pasivní
aromalampa, difuzér,
pokojový sprej, aroma
šperk, kámen
20-60 minut

Aktivní
inhalační tyčinka, přímo
z lahvičky, 
z kapesníčku, inhalace
nad párou
1 - 10 minut

respirační onemocnění
harmonizace psychiky 
zklidnění, povzbuzení
neurologické onemocnění
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1.
Opatrně při inhalaci spojené s
koupelí - může se dostavit
silný efekt.

2. 
Při inhalaci u dětí, jsou vhodné
inhalační tyčinky, nehrozí
riziko, že se děti dotknou
neředěného EO.
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Difuzér, aromalampa
8 - 10 kapek EO celkem
(jednodruhový EO nebo
směs)

Kapesník, vatový tampon
2 kapky
EO celkem (jednodruhový EO
nebo směs)

Dávkování
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Pokojový sprej
10-15 kapek
do 30 ml spreje, doplnit
nejlépe alkoholem (70 % a
víc)

Inhalační tyčinka
8-15 kapek
záleží na savosti
bavlněné tyčinky

1.
Nedoporučuji kapat na polštář
nebo pyžamo. Vůně zhoršují
spánek a nedá se před nimi
utéct - může dojít k
předávkování. 

2.
Při používání pokojového
spreje, dávejte pozor, kam ho
stříkáte. Může naleptat lak a
některé plasty.
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Masáž

Lokální použití
při ošetření jednoho
místa můžeme
dávkovat až 5 %.
Bolest zad, ošetření
ran, zranění. 
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Masáž
celotělní masáž 
těhotné ženy max. 1,5 %
děti max. 0,5 %
ženy/muži 2–3 %
nohy 10 %

1.
Množství EO absorbované
pokožkou záleží na mnoha
faktorech: ředění, plocha
ošetřené pokožky, nosné
médium, část těla, kondice
pokožky, teplota okolí.

3.
Nejlépe se EO vstřebávají přes
čelo, vlasovou pokožku a
podpažní uzliny. 

Využití
Svalová relaxace, úleva od neuralgických bolestí,
protizánětlivé působení, protikřečové působení. 
Chladivý/zahřívací efekt na pokožku.
Protivirové/protibakteriální působení na infekci kůže.
Relaxace těla a mysli.

2.
Rychlost vstřebávání podpoří
typ rostlinného oleje a jeho
teplota. 
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1.
Tabulka představuje přibližné
ředění éterických olejů.
Vychází z poměru
 1 ml = 30 kapek ÉO. Přesnější
je samozřejmě ÉO do
kosmetiky vážit.

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

3. 
Počet kapek je uveden na celou
směs ÉO dohromady. 

0,5%
1%

2%
3%
5%

Množství základu/
rostlinného oleje

10 ml 15 ml 20 ml 30 ml 50 ml5 ml

x 1 2 3 4 7

1 3 4 6 9 15

3 6 8 12 18 30

5 10 15 20 30 50

8 16 23 32 48 80

1,5% 1-2 5 7-8 10 15 25
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 novorozenci 1–2 gtt  
 2–6 měs. 1–3 gtt
 6–12 měs 1–4 gtt
 1–4 roky 5–8 gtt
 5–7 let 5–10 gtt
 8–12 let 5–12 gtt
 12 let a víc 10–15 gtt.

Do 30 ml rostlinného oleje

Ředění podle Worwood pro děti 

Ředění záleží na tom, zda jde o zdravé dítě nebo dítě, které má nějaký
zdravotní problém. 
Na chronické a dlouhodobé problémy dáváme dolní hranici, na akutní
stavy dáváme vyšší hranici, ale většinou nepoužíváme hned tu nejvyšší.
Je vždycky možné přidat. 

1.
Masáž nohou je moc příjemná
a je možné použít až 10%
ředění. Podle aktuálních
potíží.

2.
Z mojí zkušenosti vyplývá, že
masáž nožiček pomáhá
vstřebávat EO poměrně rychle
do organismu a výsledek je
brzy vidět. 
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2.
Na míchání není žádné
pravidlo, pokud budete chtít
nejdříve nalít RO a potom
přidávat EO, je to také v
pořádku. 

Problém na pokožce:
volíme hutnější nosiče/rostlinné oleje např. avokádový.

Problém uvnitř organismu:
použijeme teplý rostlinný olej, ideálně lehký např. olej z
vinných peciček, meruňkový nebo jojobový. Přidáme citrusy,
které penetrují pokožku snadno a rychle. 

1.
Můžete postupovat metodou
kapka po kapce. 
Nakapejte od každého EO 
1 kapku a přidávejte další podle
toho, jak se směs bude vyvíjet.

Rozhodneme se jaké EO použijeme, jakou koncentraci zvolíme a kam EO 
 budeme aplikovat.
Připravíme si suché nádobí, nakapeme EO, raději méně než více a vyladíme vůni
směsi, pak doplníme rostlinný olej.  
Přemýšlíme, který EO má jakou funkci a jaké množství bude ve směsi. 
Na fyzické potíže dáváme větší koncentraci, na psychiku stačí mnohem méně.
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minerálku Vincentka - zbavit bublinek a prokapávat nos až do krku
fyziologický roztok - 2,7 gr soli na 300 ml teplé vody - k běžné hygieně
hypertonický roztok - cca 4 gr soli na 300 ml vody - krátkodobé užívání ke
snížení otoku sliznice.

Pomocí rýmy se tělo zbavuje virů a bakterií. Vodovou rýmu doporučuju nechat
projít. 

Pokud činí problémy, v první fázi použijte: 

Do proplachů nosu NIKDY nepřidáváme EO. Můžeme přidat např. 1–2 polévkové
lžíce hydrolátu nebo odvaru z bylin. 

HY, které se hodí: 
borovice, myrta, tymián linalool, čajovník.

Lekce 4
Nosní olej
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Nosní olej pro děti od 6 let a dospělé

do 10 ml rostlinného oleje přidejte
1 kapku rozmarýnu cineol
1 kapku rozmarýnu verbenon
1 kapku heřmánku modrého
1 kapku levandule úzkolisté
1 kapku eukalyptu radiata

Rozmarýn - protivirový, protibakteriální. Snižuje otok sliznice. Ulevuje ucpanému
nosu. Bs. cineol podporuje dýchací cesty, bs. verbenon ředí hleny. 
Heřmánek modrý - silně protizánětlivý, působí také jako antihistaminikum. 
Levandule - zklidňuje nosní sliznici, hojí, mírně protivirová a protibakteriální.
Eukalyptus  - podporuje obranyschopnost sliznic, zlepšuje průchodnost  nosu.
Vysušuje opečovává dýchací cesty. 
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1.
Nosní olej uchovávejte v
lednici. Má trvanlivost zhruba
9 měsíců, pokud je na teple. V
lednici vydrží mnohem déle.

2.
Využijte tenhle nosní olej pro
závislé na nosních kapkách. Na
tomto oleji nevzniká závislost.



Manuka - zklidňuje překrvenou a oteklou sliznici. Je protibakteriální, antiseptická.

Eukalyptus  - podporuje obranyschopnost sliznic, zlepšuje průchodnost  nosu.
Vysušuje opečovává dýchací cesty.

Levandule - zklidňuje a hojí nosní sliznici, mírně protivirová a protibakteriální.

Prokapávejte podle potřeby. U kojenců opatrně, aby olej nevdechly. Doporučuju
používat až ve vyšším věku.

Při ucpaném nosu ulevuje také namočení předloktí do horké vody (resp. do co
nejteplejší, co děti unesou).
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1.
Nosní olej uchovávejte v
lednici. Má trvanlivost zhruba
9 měsíců, pokud je na teple. V
lednici vydrží mnohem déle.

2.
Využijte tenhle nosní olej pro
závislé na nosních kapkách. Na
tomto oleji nevzniká závislost.

EO vhodné do nosních 
kapek pro děti



Zánět dutin

Při náběhu na zánět dutin nebo zánět středního ucha je možné přidat do nosních
kapek ještě geránium, snižuje otok sliznic a napomáhá průchodnosti Eustachovy
trubice. 

Kapky do nosu na snížení otoku sliznic
10 ml rostlinného oleje
3 kapky  geránia
2 kapky rozmarýnu verbenon

Při bolesti v oblasti vedlejších nosních dutin použijte vařené vajíčko, co nejteplejší
a válením po obličeji prohřívejte oblast dutin. Můžete použít teplý obklad. 
Vysmrkejte, použijte nosní kapky. 
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Bolest ucha

Při bolesti ucha dovnitř nekapeme žádné EO. Můžeme pomazat kolem ucha
levanduli nebo zředěné tea tree (na 15 %). 

Vezměte vatový tamponek, namočte do 40% alkoholu (nikdy ne více, silnější
alkohol by mohl ucho popálil) a vložte do ucha. 

Alkohol může být čistý 40% líh, žitná, slivovice nebo jiný nearomatický a neslazený
alkohol. Na tamponek můžete kápnout 1 kapku levandule a 
1 kapku heřmánku modrého. Vložte do ucha. 
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