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Hydroláty
Geránium
● protikřečové a protizánětlivé účinky

hojí poranění, ekzémy, popraskanou 
pokožku

● reguluje hladinu hormonů – PMS, 
šestinedělí, křeče

Třezalka
● antidepresium, sedativum – zimní deprese, 

emoční nerovnováha,
● nespavost, šok, přecitlivělost
● pokožka – hojivé a protizánětlivé účinky, 

rány, spáleniny
● bolesti svalů a kloubů

Levandule
● hojivé, čistící, osvěžující účinky na kůži
● reguluje srdeční rytmus
● protistresové účinky
● křeče a bolesti břicha
● zklidnění pokožky po slunění

Růže 
● stahuje, čistí, tonizuje pokožku
● oči – zarudlé, zanícené, zánět spojivek
● zklidňuje psychiku, vhodná při úzkosti, 

špatné náladě MS, 
● vztek,frustrace,neklid
● opruzeniny, kopřivka, kožní vyrážky, 

svědění



  

Ravintsara

Cinnamomum camphora var. ravintsara

➔ ORL infekce – rýma, zánět dutin (kombinovat s rozmarýnem a eukalyptem),

➔ zánět průdušek, černý kašel (kombinovat s cypřišem, vavřínem, yzopem),

➔ protichřipková, stimuluje imunitu

➔ proti herpetickým virům – výborná na neštovice,

➔ působí analgeticky na akutní kloubní revmatismus, problémy s krční páteří, 

menstruační bolesti (s heřmánkem římským a majoránkou),

➔ stimuluje organismus při psychické únavě a ztrátě chuti do života.

Kontraindikace: opatrně v těhotenství, neaplikovat do blízkosti obličeje a 

krku dětem do 10 let.



  

Ravintsara

Cinnamomum camphora

Destilace větviček vodní parou 



  

Heřmánek římský

Anthemis nobilis 
➔ má protikřečové účinky, které se uplatňují zejména při problémech se 

zažíváním. I v případě, že se jedná o žaludeční neurózy a poruchy zažívání 
psychického původu, 

➔ pomáhá vylučování žluči, 

➔ pomáhá uvolnit jakýkoliv stres, nejlépe účinku je u toho, kde je napětí v 
solar-plexu, 

➔ heřmánek uvolňuje napětí vhodný při silné podrážděnosti,

➔ pomáhá při chronickém napětí, nespavosti,  zácpě či dráždivém střevu, 
bolesti hlavy ze stresu, 

➔ u malých dětí lze využít při kolice, prořezávajících zoubcích, problémech 
spojených se záněty a bolestí.

Upozornění: náchylný k oxidaci, uchovávat v chladu a temnu
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Kadidlovník

Boswelia carterii 
➔ meditační, sedativní, výborně působí na nervový systém. 

Uvolňuje jej a revitalizuje => hodí se na léčení nervového napětí a 

vyčerpání

➔ pomáhá na vykašlávání, při zánětu průdušek, astmatu – spojeno s 

nervovým napětím. Prohlubuje dýchání a uvolňuje úzkost a sevření na 

prsou

➔ analgetikum při revmatických, menstruačních a epigastrických bolestech

➔ zajizvuje. Starší pleť – proti vráskám, mladistvá pleť – akné

➔ uklidňuje mysl. Koncentrace na jeden bod

➔ přerušuje vazby na minulé zkušenosti

Upozornění: nepoužívat starý a zoxidovaný olej



  

Kadidlovník

Boswelia carterii 

Destilace pryskyřice vodní parou



  

Blahovičník zářivý

Eukalyptus radiata

➔ posiluje imunitu a dýchací systém, 

➔ při nachlazení, zánětu dutin, hrtanu, bronchitidě, astmatu, zápalu 

plic apod.,

➔ snižuje překrvení v plicích a usnadňuje odkašlávání, čistí plíce od 

hlenu (vysušuje, ohřívá), 

➔ ze všech eukalyptů má největší analgetické vlastnosti, vhodný na 

revmatické bolesti chladné povahy, 

➔ vhodný pro lidi, kteří se cítí emočně „sevřeni“ a nemohou „dýchat“. 

Kontraindikace: neaplikovat do blízkosti obličeje a krku dětem do 10 

let.



  

Blahovničník zářivý

Eucalyptus radiata
Z 50 kg větviček a listů se parní destilací získá 1 kg EO.



  

Borovice lesní

Pinus sylvestris

➔ bronchitida, sinusitida, astma

➔ čistí plíce od hlenu

➔ zmírňuje revmatické bolesti, na záněty kloubů a 

revmatoidní artritidu

➔ neurotonikum, podporuje koncentraci, 

➔ při celkové slabosti, posiluje energii, 

➔ slabost, kterou signalizuje bolest v kříži

➔ chřipka se zimnicí a únavou

Upozornění: pozor na zoxidovaný olej. 



 

Borovice lesní

Pinus sylvestris
Parní destilace mladých výhonků, jehličí a šišek



  

Citron

Citrus limon➔ čistí a je antiseptický, 

➔ odstraňuje horké hleny (horečnatá hlenovitá onemocnění – bronchitidy a 
podobně), žlutý nebo zelený zánět, 

➔ je prospěšný při celulitidě, obezitě, vysokém obsahu cholesterolu v krvi. Má 
svíravé účinky – uplatňuje se tedy jako deodorant, 

➔ zlepšuje cirkulaci krve a pevnost cév a zároveň léčí hemoroidy, křečové žíly, 
krvácení z nosu, 

➔ podporuje regeneraci pokožky a působí na ní antisepticky, 

➔ redukuje duševní přehlcenost a zachraňuje mysl zatíženou problémy, 
rozhodováním a překážkami. 

➔ Upozornění: dráždivý pro pokožku, max. koncentrace 2 %, je fototoxický



  

Citron

Citrus limon
Lisování oplodí, destilace listů nebo oplodí



  

Levandule lékařská

Lavandula angustifolia

➔ nedráždí pokožku a může se používat neředěná,

➔ při menstruačních bolestech (s heřmánkem římským, majoránkou),

➔ na svalovou ztuhlost a svalové bolesti, popř. revmatické bolesti (vyšší 

koncentrace cca 5%), 

➔ účinná při nervovém podráždění, dětské koliky, dodává klid, je sedativní, 

při nespavosti, migrénách, bolesti hlavy,

➔ kožní infekce, chirurgické rány, vředy → má výrazné hojivé působení,

➔ hluboké a rozsáhlé kožní spáleniny (spolu s třezalkovým olejem),

➔ je protizánětlivá 

➔ proti vlasovým vším, proti molům, proti komárům a dalšímu hmyzu,

➔ odstraňuje frustraci a podrážděnost.



  

Levandule rozdíly

Lavandin – obsahuje kafr, má tedy lepší protibakteriální účinek než levandule, může se hodit proti kašli nebo na 

relaxaci namožených svalů. Musí se vždy ředit při užití na pokožku. Ředí krev.

Levandule – je spíše uklidňující a sedativní.

Spaik – obsahuje nejvíce oxidu 1,8 cineol – je tedy nejvhodnější při použití na problémy s dýchacím ústrojím. 

Oproti ostatním levandulím může mít povzbuzující účinky.  Může být neurotoxická díky obsahu kafr (až 23 %).



  

Levandule lékařská

Lavandula angustifolia
Ze 120 kg kvetoucí rostliny se parní destilací získá 1 kg EO.



  

➔ typicky ženská silice → hormonální výkyvy během cyklu 
nebo šestinedělí. Při menopauze pomáhá při návalech 
horkosti,

➔ chladí, odstraňuje horkost,

➔ výborné na pokožku – na akné, ranky, vřídky, suché 
zánětlivé stavy pokožky,

➔ snižuje otoky sliznic,

➔ vynikající při úzkostech, 

➔ podporuje ženskou tvořivost.

Kontraindikace: 1. a 2. trimestr těhotenství

Geránium

Pelargonium x asperum



  

Geránium

Pelargonium x asperum
Z 800 kg zelených listů a květů  se parní destilací získá 1 kg EO 



  

Heřmánek modrý

Matricaria recutita
➔ silně protizánětlivý, protialergenní.

➔ podporuje hojení ran,

➔ vhodný na kožní potíže – ekzémy, infekce, abscesy, popáleniny

➔ uklidňuje, uvolňuje psychiku

➔ přináší uklidnění, sedativum a antidepresivum, otevírá sebepoznání a 

sebeocenění, uvolňuje stres a napětí z přehnaných přání. 

➔ TIP: při nočních můrách 2 kapky heřmánku a 2 kapky neroli. Do 

aromalampy zhruba půl hodiny před spaním.

Upozornění: Může ovlivnit účinky léků metabolizované CYP2D6. Pozor 

na starý zoxidovaný olej. 



  

Heřmánek modrý

Matricaria recutita

Parní destilací 500 kg kvetoucí rostliny se získá 1 kg tmavě modrého EO. 



  

Rozmarýn

Rosmarinus officinalis

➔ bronchitida, mukolytikum a expektorans

➔ nedokrevnost končetin

➔ různé chemotypy – cineol, verbenon, kafr

➔ silný stimulant, 

➔ snižuje otok sliznic,

➔ podporuje  oběhový systém, podporuje zásobování mozku krví, tam kde chybí 
sebevědomí

Kontraindikace: opatrně v těhotenství, neaplikovat do blízkosti obličeje a krku 

dětem do 10 let. Aromaterapeuti se nemůžou shodnout s kontraindikacemi. 

Mluví se o vys. TK, těhotenství, malé děti.



  

Rozmarýn

Rosmarinus officinalis

Parní destilací 80 kg kvetoucích stonků se získá 1 kg éterického oleje


