
Vyrobte si koupelovou sůl:
1-2  šálky soli

1 PL rostlinného oleje
15 kapek éterických olejů

 
EO smíchejte s rostlinným olejem a přidejte k soli. Dobře
promíchejte. Do koupele stačí užívat 1 PL soli. Pokud si sůl budete
chtít ozdobit sušenými bylinkami nebo květy, dávejte jí do
koupele v organzovém sáčku.   

Koupel při neštovicích:
Vezměte 1 PL ovesných vloček, vložte je do látkového sáčku nebo starší ponožky a
zavažte. Na sáček nakapejte:
3 kapky levandule
1 kapku heřmánku římského 
2 kapky ravintsary
Dejte dítěti do vany a nechte děti, ať si s ponožkou nebo sáčkem vyhrají. 

 

Recepty k lekci Koupel
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Koupel při kašli a zahlenění
Do 15 ml hydrofilního oleje přidejte
2 kapky borovice
1 kapku geránia
3 kapky kadidlovníku
2 kapky eukalyptu radiata
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Koupel po unavené rodiče
Do 15 ml hydrofilního oleje přidejte
3 kapky pomeranče sladkého
4 kapky geránia
2 kapky levandule
4 kapky kadidlovníku
Zavřete dveře a oči a užijte si relax. 

 

Recepty k lekci Koupel



Inhalační tyčinka proti vlhkému kašli
Smíchejte EO
4 kapky kadidlovníku
3 kapky eukalyptu radiata
3 kapky cypřiše
3 kapky borovice
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Směs do difuzéru při suchém kašli
Místo vody můžet do difuzéru dát  hydroláty -borovice, cypřiš, eukalyptus, myrta
a nemusíte už přidávat EO.

Případně smíchejte
4 kapky lavandinu
4 kapky kadidlovníku
2 kapky eukalyptu radiata

 

Recepty k lekci Inhalace



Čichací sůl při nevolnosti
Vezměte lékovku, naplňte jí do poloviny solí a přidejte

10 kapek citronu
5 kapek máty bergamotové
Dobře uzavřete a používejte podle potřeby. 

 

Inhalační tyčinka pro unavené rodiče

Smíchejte 
5 kapek rozmarýnu
10 kapek citronu
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Recepty k lekci Inhalace



Masážní směs při horečce a kašli

Do 30 ml rostlinného oleje přidejte
5 kapek citronu
3 kapky máty bergamotové
3 kapky eukalyptu citronovonného

Udělejte masáž nohou, zaměřte se na nártu na místa, hned za prsty. Je tam
reflexní ploška plic. Naučte se jí znát. Při  nově vzniklých bolestivých bouličkách
doporučuji návštěvu lékaře. 
Směsí můžete namasírovat i hrudník, případně EO použít na zábal. 

Masážní směs na večerní dráždivý kašel

Do 30 ml rostlinného oleje přidejte
10 kapek lavandinu
5 kapek niaouli

namasírujte nožičky nebo hrudník. Případně EO můžete přidat do difuzéru.

 

Recepty k lekci Masáž
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Masážní směs na hrudník při kašli

Do 30 ml rostlinného oleje přidejte
5 kapek eukalyptu radiata
3 kapky borovice 
3 kapky cypřiše

Udělejte masáž hrudníku touto směsí. Případně můžete použít na nohy nebo na
olejový zábal. 
Výroba olejového zábalu:  rostlinný olej mírně zahřejte na tělesnou teplotu,
přidejte EO, namočte látku do této směsi a přiložte na hrudník a záda. Zafixujte
potravinářskou fólií a nechte alespoň půl hodiny. 

Masážní směs na romantický večer

Do 30 ml rostlinného oleje přidejte
4 kapky ylang-ylang
1 kapka jasmínu
1 kapka růže
1 kapka kardamomu

 

Recepty k lekci Masáž
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Nosní olej při alergii a senné rýmě

Alergie/senná rýma

Do 10 ml rostlinného oleje
1 kapka geránia
2 kapky heřmánku modrého

Nosní olej pro malé děti

do 10 ml rostlinného oleje přidejte
1 kapku manuky (nebo eukalyptu radiata)
1 kapku levandule

 

Recepty k lekci Nosní olej
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Nosní olej pro starší děti a dospělé

10 ml rostlinného oleje 
1 kapka rozmarýnu cineol
1 kapka rozmarýnu verbenon
1 kapka heřmánku modrého
1 kapka levandule úzkolisté
1 kapka eukalyptu radiata

Nosní olej při zánětu dutin

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

 

Recepty k lekci Nosní olej
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