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ZASADY STOSOWANIA AROMATERAPII 

 

1. Reguła Indywidualności 

Przy stosowaniu aromaterapii należy wybierać jedynie te zapachy, które są przyjemne dla pacjenta. Biologicznie 

aktywne substancje aromatów wpływają nie tylko na powonienie, ale także na psychikę i duszę. Jeśli aromat nie 

będzie odpowiadał choremu, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Dlatego do prawidłowego procesy leczenia 

aromaterapią zawsze zalecamy kontakt z wykwalifikowanym aromaterapeutą, który dobierze indywidualny 

program. W Warszawie z usług Aromaterapii i Masażu Aromaterapeutycznego możecie skorzystać w naszym 

Instytucie. 

2. Reguła wielostronnego działania 

Aromaty roślinne są skomponowane z rozmaitych substancji aktywnych organicznie, więc mogą być stosowane w 

kuracji wielu chorób. Także jedno schorzenie możemy leczyć za pomocą kilku różnych olejków eterycznych. 

Przykładem może być olejek lawendowy, który jako jeden z najlepszych antyseptyków posiada również: 

właściwości uspokajające, redukujące zmęczenie, bóle głowy oraz poprawiające nastrój. 

3. Reguła właściwego dozowania. 

Umiar jest kluczowy w stosowaniu olejków eterycznych. Zawsze, nawet wbrew pacjentowi, któremu spodoba się 

dany aromat, musimy mieć na uwadze zasadę Hipokratesa: "Po pierwsze: nie szkodzić"! Ilość stosowanego olejku 

eterycznego ma ogromne znaczenie i trzeba trzymać się pewnego schematu. Doświadczony terapeuta w leczeniu 

aromaterapią ma za zadanie każdorazowo dobór dawki olejków dla danego pacjenta. Często okazuje się, że 

mniejsze dawki kompozycji aromatycznych dają lepsze rezultaty, zwłaszcza jeśli problem jest natury emocjonalnej 

lub psychicznej. Istnieje prawidłowość, o której trzeba pamiętać: niewielkie ilości olejków eterycznych stymulują, a 

duże dawki mogą hamować wybrane procesy życiowe. W tej metodzie "Więcej - nie zawsze znaczy lepiej." Tu znów 

ważna jest rola aromaterapeuty. 

 

 



4. Reguła określenia długości terapii aromatycznej. 

Czas trwania każdego zabiegu oraz terapii jest zróżnicowany, każdorazowo określany indywidualnie w zależności 

od stosowanego preparatu oraz stanu zdrowia pacjenta. W przypadku inhalacji: można je stosować codziennie 

przez od siedmiu do dziesięciu dni, raz lub dwa razy na dzień, a kąpieli: dwa, trzy razy w tygodniu aż objawy 

chorobowe ustąpią, a później profilaktycznie raz lub dwa w tygodniu. Masaż przyniesie rezultaty stosowany raz na 

dwa, trzy dni w terapii obejmującej od dziesięciu do dwunastu zabiegów. Ważny jest dobór odpowiednich olejków 

eterycznych i  stopnia ich rozcieńczenia, zwłaszcza przy masażach aromaterapeutycznych.  

5. Reguła łączenia aromaterapii z innymi metodami leczenia. 

Aromaterapia może być stosowana jako samodzielna i jedyna metoda leczenia, ale także w połączeniu z innymi 

metodami, tradycyjnymi oraz alternatywnymi: psychoterapią, refleksoterapią, fizjoterapią czy masażem. 

Połączenie metod zwiększa siłę działania i skuteczniej prowadzi do wyleczenia. Przy jednoczesnym stosowaniu 

olejków eterycznych (przykładowo: cytrynowego, lawendowego czy z drzewa herbacianego) i antybiotyków, 

bakteriobójczy efekt wrasta cztero-, pięcio-, a nawet dziesięciokrotnie. 

 

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ PRZED UŻYCIEM 
NOWEGO OLEJKU ETERYCZNEGO  

 

Przed zastosowaniem olejków eterycznych należy zapoznać się z niektórymi zasadami. W przypadku 

zastosowania nowego olejku eterycznego należy zachować środki ostrożności: 

1. Nie nakładać stężonego olejku bezpośrednio na skórę i błony śluzowe (oprócz olejku z drzewa herbacianego i 

lawendy), przy masażach należy je rozpuszczać w oleju. 

2. Tworząc mieszankę, nie mieszaj ze sobą więcej niż 5 olejków eterycznych. Każdy z nich i tak zawiera duże 

bogactwo cennych składników. Na początku warto skorzystać z uwag doświadczonego aromaterapeuty. 



3. Nie stosować olejku w dawkach i stężeniach wyższych niż dopuszczalne. Stosowanie należy zaczynać od 

minimalnych dawek, mogą okazać się wystarczające, gdyż różna jest wrażliwość ludzi na aromaty. 5-10 kropli przy 

kominkach do aromaterapii, 10-15 kropli do kąpielach wodnych, 15-30 kropli w 50 ml oleju (nośnika) do masażu 

4. Przed pierwszym zabiegiem olejkami eterycznymi należy sprawdzić reakcję alergiczną na któryś z olejków. 

W tym celu nałożyć 1 kroplę olejku na przegub łokcia, lub bezpośrednio za uchem i obserwować, czy nie występuje 

odczyn alergiczny – opuchlizna, obrzęk – poza zwykłym zaczerwienieniem i lekkim pieczeniem.. 

5. Pierwsze dwie kąpiele aromatyczne nie powinny trwać dłużej niż 10 -15  minut. Jeśli po kąpieli ma się dobre 

samopoczucie, to można stopniowo przedłużać czas kąpieli do 30 minut. 

6. Nie używaj substancji pianotwórczych przy korzystaniu z kąpieli aromaterapeutycznej. 

7. Kominki aromatyczne –  pierwszy seans – do 20 minut.  

8. Przy ciąży i padaczce poleca się stosowanie olejków eterycznych w ograniczonej ilości i pod kontrolą lekarza 

Stopień ich koncentracji powinien być dwukrotnie niższy. 

9.Przestrzegaj przeciwwskazań przy używaniu olejków aromaterapeutycznych takich jak: ciąża, wiek, 

promieniowanie UV czy wielu innych 

10. Przy braku tolerancji na dany zapach (szczególnie w ciąży) – nie stosować olejków eterycznych. 

11. Nie stosuj olejków eterycznych doustnie. Wewnętrzne użycie olejków eterycznych zaleca się jedynie po 

konsultacji lekarskiej. 

12.Stosuj tylko olejki eteryczne wysokiej jakości. Ze względu na trudność w pozyskiwaniu surowca olejki eteryczne 

nie należą do tanich. Z tego względu na rynku istnieje bardzo wiele chemicznych podróbek, które pozbawione są 

jednak terapeutycznych właściwości które mogą wręcz zaszkodzić a nie pomóc i ich jedyną zaletą jest ładny zapach. 

Do leczenia nadają się jednak tylko olejki czyste, ze specjalnych, ekologicznych upraw. Jeśli masz wątpliwości 

skontaktuj się z Instytutem Naturalnej Aromaterapii. 

13. Olejki przechowywać szczelnie zamknięte w ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci. 

 



STOSOWANIE OLEJÓW ETERYCZNYCH U 
DZIECI 

 

1. Olejki można stosować u dzieci (masaż, kąpiele, inhalacje, itp.) przy surowym przestrzeganiu dozowania i zasad 

stosowania z uwzględnieniem przeciwwskazań. Przedtem niezbędne jest wykonanie u dziecka testów alergicznych 

na dany olejek! 

2. Niemowlętom do 12 miesiąca zaleca się bezpieczne olejki eteryczne – lawendowy, z drzewa herbacianego. Do 

masażu lub kąpieli wystarczy 1 kropla, rozpuszczona w 1 łyżce stołowej olejku bazowego. 

3. U dzieci od roku do 5 lat do w/w zabiegów wystarczą 2 – 3 krople nietoksycznego i nie wywołującego podrażnień 

skóry olejków do których można zaliczyć m.in: olejek lawendowy, pomarańczowy, z drzewa herbacianego na 1 

łyżkę stołową olejku bazowego. 

4. U dzieci od 6 do 12 lat można stosować te same olejki eteryczne, co u dorosłych, ale w dwukrotnie niższym 

stężeniu. 

5. U dzieci powyżej 12 roku życia można stosować te same olejki co u dorosłych, w tych samych dawkach. ( 

 

WIECEJ PORADNIKÓW, AKTUALNYCH 
WIADOMOŚCI i NAJWAŻNIEJSZYCH 

INFORMACJI NA TEMAT AROMATERAPII 
ZNAJDZIECIE PO REJESTRACJI  

NEWSLETTERA 
NA WWW.INSTYTUTAROMA.PL 

 


