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Szanowni Państwo! 

Przed nami dużo ciepłych i słonecznych dni, a rozkwitające rośliny emanują wiosną 

bukietami zapachów naturalnych olejków eterycznych. Mamy więc za naszymi oknami 

aromaterapię, przyciągającą spacerowiczów. Powietrze nasycone jest olejkami eterycznymi 

szczególnie letnią porą, ale również wiosna jest bardzo bogata w wonności. Intensywny 

zapach kwietniowych hiacyntów, majowych konwalii i bzu, czy później leśnych fiołków 

unoszący się w powietrzu nie powinien nas jednak zwieść co do możliwości zdobycia ich 

olejków eterycznych w sklepie. Otrzymanie olejków eterycznych z tych kwiatów jest 

technologicznie niewykonalne, ze względu na to, że w procesie wydzielania pachnących 

związków przez destylację z parą wodną ulegają one rozkładowi, lub występują w tak małych 

ilościach, że ich wydobycie w ten sposób jest ekonomicznie nieopłacalne. Ponieważ nawet 

metody ekstrakcyjne nie dają efektu, zapachy wszystkich wymienionych wyżej kwiatów 

stosowane w perfumerii są oparte na składnikach syntetycznych. Oczywiście w aromaterapii 

nie stosuje się ich w ogóle. Podobnie jest z olejkiem kwitnącego w czerwcu jaśminu, z 

którego nie można wydestylować olejku eterycznego, a produkty sprzedawane jako olejek 

jaśminowy to ekstrakt z zupełnie innego gatunku jaśminu rozpuszczony w glikolu, a więc na 

pewno nie olejek eteryczny. Natomiast z kwitnących w maju róż destyluje się jeden z 

najcenniejszych olejków eterycznych, a najbardziej wartościowy eteryczny olejek różany 

pochodzi z odmiany Rosa damascena uprawianej w dolinie róż w Bułgarii i w Turcji. Za to w 

Polsce mamy bardzo dużo pachnących ziół, którymi możemy delektować się już od późnej 

wiosny i przez całe lato aż do jesieni.  

W tym numerze kwartalnika w artykule z cyklu „Historie ziołowe” autorka skupia się 

na opisie majeranku ogrodowego, aromatycznego i wonnego zioła polskich pól, ogrodów, a 

także plantacji. Majeranek to cenna przyprawa, ale także ważny surowiec zielarski i 

farmaceutyczny, a olejek eteryczny stosowany jest w przemyśle kosmetycznym i 

perfumeryjnym i jest częstym składnikiem mieszanek aromaterapeutycznych. W mieszankach 

do masażu relaksującego dobrze jest łączyć go z innymi eterycznymi olejkami ziołowymi, np. 

rumianku rzymskiego i kwiatowymi np. lawendowym, drzewa różanego, różanym. Masaż 

relaksujący jest powszechnie stosowany w salonach odnowy biologicznej i SPA, jako zabieg 

łagodzący stres i przywracający harmonię emocjonalną. Od umiejętności rehabilitantów i 

masażystów w dużej mierze zależy jakość masażu i jego efekt. Zachęcam do rozszerzania 

wiedzy z zakresu technik masażu. W tym numerze autorka omawia masaż reflektoryczny, 

który może stanowić ważne uzupełnienie zabiegów aromaterapeutycznych.  

W stałym cyklu „Najcenniejsze olejki eteryczne” autorka omawia olejek eteryczny z 

bylicy piołun. Olejek ten nie jest stosowany w aromaterapii, ale ma bardzo ciekawy zapach i 

jest stosowany w perfumerii. Jest też często stosowany w aromatach np. alkoholowych 

(wermuty, absynt). 

Praktyczne rady Dr Beta uzupełnią wachlarz wiosennych zabiegów 

aromaterapeutycznych, a wędrówka po świecie modnych perfum na sezon wiosenno-letni 

wiodących marek perfumeryjnych rozszerzy wiedzę o świecie zapachów wiosną. 

 

       

Iwona Konopacka-Brud 

Redaktor Naczelna 
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Olejek eteryczny z bylicy piołun        5 
W artykule przedstawiono charakterystykę botaniczną, występowanie oraz warunki zbioru bylicy 

piołun (Artemisia absinthium L.). Wymieniono substancje biologicznie czynne obecne w zielu oraz 

podano skład chemiczny olejku eterycznego. Opisano właściwości przeciwdrobnoustrojowe, 

antyoksydacyjne, insektycydowe i herbicydowe olejku oraz zastosowanie w medycynie, przemyśle 

spożywczym i kosmetycznym. 
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mgr Dorota Stefańska 

Masaż reflektoryczny stóp w atmosferze olejków eterycznych    18 

Masaż reflektoryczny stóp – jedna z najbardziej naturalnych form profilaktyki i leczenia. 

Refleksoterapia – metoda, w której poprzez stymulację odpowiednich obszarów na stopie można 

regulować funkcjonowanie różnych narządów i elementów budowy organizmu. Skojarzenie 

refleksoterapii i aromaterapii potęguje ich działanie terapeutyczne.  

 

Historie ziołowe 
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Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.)                            26                                                                                                                                       
Majeranek jest aromatyczną rośliną z rodziny jasnotowatych. Dostarcza ziela oraz olejku 
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perfumeryjnym. Ziele majeranku to przede wszystkim jednak doskonała przyprawa, ceniona w 

wielu kuchniach świata. 
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Każdy sezon charakteryzuje się niepowtarzalną szatą zapachową. Zapraszam Państwa na wyprawę 

śladem najnowszych propozycji perfumeryjnych na sezon wiosenny tego roku. Jakie nowinki 

pojawiły się na rynku oraz jakie trendy dominują w świecie zapachów? Na te i inne pytania znajdą 

Państwo odpowiedź w tym artykule. Pozwólmy zatem uwieść się zapachowym trendom 

tegorocznej wiosny.  

 

Dr Beta Radzi  

Wiosenna odnowa          44 

Dr Beta radzi jak korzystać z wiosennego słońca, oraz jakie olejki eteryczne stosować w masażu 

modelującym, wspomagającym stosowanie diety odchudzającej. Dr Beta radzi też jakie olejki 
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Dr Beta Radzi 

WIOSENNA ODNOWA 

Dr Beta radzi jak korzystać z wiosennego słońca, oraz jakie olejki eteryczne stosować w 

masażu modelującym, wspomagającym stosowanie diety odchudzającej. Dr Beta radzi też 

jakie olejki eteryczne o działaniu odżywczym stosować w wiosennej pielęgnacji twarz i szyi 

 

Z wiosną wychylajmy się do słońca, którego tak mało mamy zimą, a 

promienie UV potrzebne są nam przede wszystkim do syntezy witaminy D3 w 

skórze. Witamina ta jest gwarancją właściwej gospodarki wapniowej, a jej 

niedobór w organizmie prowadzi w konsekwencji do osteoporozy i groźnych 

złamań kości. Brak promieni słonecznych to również przyczyna gorszego 

samopoczucia psychicznego i skłonności do nastrojów depresyjnych. Wiosenne 

słońce jest jeszcze na tyle nisko, że bez szkody dla skóry możemy wystawiać 

twarz i ręce na słońce co najmniej na 15 minut dziennie. Latem ze słońcem 

należy postępować ostrożnie i stosować kosmetyki z filtrami UV, zatrzymujące 

niebezpieczne promieniowanie UVA i UVB. Filtry przeciwsłoneczne to jedno z 

największych osiągnięć współczesnych nauk kosmetycznych. Chronią bardzo 

skutecznie przed podrażnieniami naskórka i zapobiegają procesom starzenia się 

skóry. Natomiast trzeba pamiętać, że na ogół blokują syntezę potrzebnej nam 

witaminy D3. A więc szukajmy wiosną pierwszych promieni, tak bardzo 

potrzebnego nam po zimie, słońca. 

Spacery na świeżym powietrzu, w parkach i poza miastem, poprawiają 

naszą kondycję jak również metabolizm, wspomagając procesy odchudzania, 

gdyż po zimie, niestety, jest nas „trochę więcej”. Dawno już minęły te czasy, 

kiedy na przednówku spiżarnie były puste, a przy tym, zgodnie z naszą tradycją 

obowiązywał post. W XXI wieku żywność, szczególnie ta wysoko przetworzona 

oraz wszystkie tak zwane „fast food” i przekąski dostępne są w dużych 

ilościach, stąd powszechne problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi i ładnej 

sylwetki.  
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W aromaterapii, w zabiegach wspomagających odchudzanie, stosuje się olejki 

eteryczne, które poprawiają krążenie płynów ustrojowych, działają więc 

diuretyczne i przyspieszają wydalanie zbędnych produktów przemiany materii, 

działają lipolitycznie, poprawiają jędrność skóry i zapobiegają powstawaniu 

rozstępów. Podstawowym zabiegiem jest masaż modelujący całego ciała, z 

odpowiednią oliwką, powtarzany co drugi dzień minimum przez miesiąc, a 

najkorzystniej przez cały okres tracenia zbędnych kilogramów. Zabiegom tym 

powinna oczywiście towarzyszyć właściwa dieta.  

 

„Ziołowa Wiosenna” mieszanka modelująca: 

Olejek eteryczny kminkowy                        3 krople, 

Olejek eteryczny kopru włoskiego              3 krople, 

Olejek eteryczny grejpfrutowy                    2 krople, 

Olejek eteryczny cedrowy                           2 krople. 

 

„Kwiatowa Wiosenna” mieszanka modelująca: 

Olejek eteryczny geraniowy                         3 krople, 

Olejek eteryczny różany                               2 krople, 

Olejek eteryczny grejpfrutowy                     2 krople, 

Olejek eteryczny cyprysowy                        2 krople, 

Olejek eteryczny jałowcowy                        1 kropla. 

 

Do 100 ml oleju z nasion winogron dodajemy 30 kropli wybranej 

mieszanki wiosennej i stosujemy do masażu całego ciała.  

 

„Ziołowa wiosenna” mieszanka modelująca zawiera olejki eteryczne działające 

odwadniająco, wspomagające procesy trawienne, poprawiające gospodarkę 

płynami oraz działające lipolitycznie i ogólnie oczyszczająco. Zalecana jest 

również przy problemach nerek i wątroby. 
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„Kwiatowa wiosenna” mieszanka modelująca zawiera olejki działające 

diuretycznie, poprawiające krążenie płynów ustrojowych, działające 

oczyszczająco, jak również poprawiające jędrność skóry i zapobiegające 

rozstępom. Ma również działanie uspokajające.  

 

Wiosenna odnowa powinna dotyczyć również skóry twarzy i szyi oraz 

stosowania odżywczych oliwek przeznaczonych do wklepywania w tę skórę. 

 

Odżywcza mieszanka wiosenna 40+ (do wklepywania na noc) 

Olejek eteryczny drzewa różanego                  3 krople, 

Olejek eteryczny różany                                  2 krople, 

Olejek eteryczny sandałowy                            2 krople, 

Olejek eteryczny pomarańczowy                    2 krople, 

Olejek eteryczny grejpfrutowy                        1 kropla. 

 

Odżywcza mieszanka wiosenna  55+ (do wklepywania na noc) 

Olejek eteryczny geraniowy                             3 krople, 

Olejek eteryczny różany                                   2 krople, 

Olejek eteryczny neroli                                     2 krople, 

Olejek eteryczny lawendowy                            2 krople, 

Olejek eteryczny cytrynowy                              1 kropla. 

 

Oliwki przyrządzamy dodając do 100 ml oleju ze słodkich migdałów 15 kropli 

wybranej mieszanki wiosennej. Przy bardzo suchej skórze należy dodać jeszcze 

10 ml oleju awokado. 

 

Wiosenne zabiegi poprawiają kondycję, nastrój, dają wymierny efekt 

odchudzający i odżywczy dla skóry. Jest to też sposób, by przenieść się 
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zmysłami letnie zapachy wonnych lasów, pól, łąk i ogrodów. A więc już wiosną 

możemy poczuć nadchodzące piękno lata. 

 

Zawsze należy pamiętać, aby stosować naturalne olejki eteryczne, a nie ich 

syntetyczne zamienniki lub substancje rozcieńczone, gdyż nie mają one żadnego 

korzystnego działania, a mogą być wręcz niebezpieczne. Podczas zakupów 

olejków eterycznych należy zawsze sprawdzać na etykietkach ich nazwy według 

systemu INCI (Ingredients). Oprócz nazwy olejku na etykiecie w tym miejscu 

mogą być tylko nazwy składników olejku wymienionych w 7 poprawce do 

Europejskiej Dyrektywy Kosmetycznej. 

 

Poniżej nazwy omawianych olejków w tym systemie:  

Olejek eteryczny cedrowy                         Juniperus Virginiana Oil, 

Olejek eteryczny  cyprysowy                     Cupressus Sempivirens Oil, 

Olejek eteryczny cytrynowy                      Citrus Medica Limonum Oil, 

Olejek eteryczny drzewa różanego            Aniba Rosaeodora Oil, 

Olejek eteryczny geraniowy                       Pelargonum Graveolens Oil, 

Olejek eteryczny grejpfrutowy                   Citrus Grandis Oil, 

Olejek eteryczny jałowcowy                      Juniperus Communis Fruit Oil, 

Olejek eteryczny kminkowy                       Carum Carvi Oil, 

Olejek eteryczny kopru włoskiego              Foeniculum Vulgare Oil, 

Olejek eteryczny lawendowy                      Lavandula Angustifolia Oil, 

Olejek eteryczny neroli                               Citrus Aurantium Amara Flower Oil, 

Olejek eteryczny pomarańczowy                Citrus Aurantium Dulcis Oil, 

Olejek eteryczny różany                              Rosa Damascena Flower Oil, 

Olejek eteryczny sandałowy                        Santalum Album Oil. 

 

DR BETA 
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Z ŻYCIA PTA 

 
Wyniki Konkursu „Aromaterapia i Nauka 2015” 

Jury konkursu „Aromaterapia i Nauka 2015” w składzie: 

dr inż. Iwona Konopacka-Brud – Przewodnicząca Zarządu PTA 

mgr Andrzej Lesiecki – V-ce Przewodniczący Zarządu PTA 

dr inż. Władysław S. Brud – Honorowy Prezes Zarządu PTA 

po zapoznaniu się z pracami magisterskimi nadesłanymi na konkurs, 

postanowiło przyznać dwie równo cenne nagrody w wysokości 600 zł dla 

autorek prac magisterskich: 

1. Pani Patrycji Molskiej za pracę pt. „Aromaterapia w schorzeniach narządu 

ruchu”, wykonaną w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku.  

Promotor: dr Elżbieta Kowalska–Wochna; 

2. Pani Bernadecie Domagała za pracę pt. „Ekstrakt z nasion jeżyny pospolitej 

pozyskiwany w warunkach nadkrytycznych – możliwość wykorzystania w 

kosmetyce” wykonaną na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Politechniki Łódzkiej. 

Promotor dr inż. Magdalena Sikora 

 

Opinia Jury 

1. Praca pt. „Aromaterapia w schorzeniach narządu ruchu”  

Autor: Patrycja Molska 
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Promotor: dr Elżbieta Kowalska–Wochna 

Uczelnia: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku 

Celem pracy jest przedstawienie roli aromaterapii – zabiegów i olejków 

eterycznych w schorzeniach narządów ruchu. Praca ma charakter przeglądowy, 

w sposób bardzo wyczerpujący, wnikliwy i logiczny omawia rolę aromaterapii 

jako metody medycyny naturalnej stosowanej w leczeniu przede wszystkim 

dolegliwości bólowych oraz innych spowodowanych chorobami stawów. 

Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie mechanizmu działania olejków 

eterycznych w odniesieniu do neurobiologii i neurofizjologii człowieka. Wybór 

tematu pracy, szczególnie w świetle stale jeszcze niedocenianej roli zabiegów 

aromaterapeutycznych w leczeniu chorób układu kostno-stawowego jest bardzo 

trafny co zasługuje na wyróżnienie. Praca w pełni spełnia założenia Konkursu 

Aromaterapia i Nauka 

2. Praca pt. „Ekstrakt z nasion jeżyny pospolitej pozyskiwany w warunkach 

nadkrytycznych – możliwość wykorzystania w kosmetyce”. 

Autor Bernadeta Domagała 

Promotor dr inż. Magdalena Sikora 

Uczelnia: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Celem pracy jest określenie możliwości wykorzystania ekstraktu olejowego z 

nasion jeżyn pozyskiwanego w warunkach nadkrytycznych w kosmetyce. Praca 

składa się z części teoretycznej opisującej innowacyjną metodę ekstrakcji 

nadkrytycznej CO2 oraz z części doświadczalnej, w której wykonano 

eksperymenty aplikacji wyżej wymienionego ekstraktu z nasion jeżyn w bazach 

kosmetycznych, kremach, balsamie, mydle w płynie. Zbadano również 

parametry fizykochemiczne tych wyrobów oraz oceniono ich walory 

pielęgnacyjne i rynkowe. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że ekstrakt 

nadkrytyczny z nasion jeżyny oraz innych owoców, np. truskawki i czarnej 

porzeczki to surowce naturalne, spełniające kryteria certyfikowanych 
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kosmetyków naturalnych. Ekstrakty te wykazują również bardzo cenne 

właściwości pielęgnacyjne jako nośniki naturalnych NNKT oraz naturalnej 

witaminy E będącej mieszaniną tokoferoli. W świetle faktu bardzo szybkiego 

rozwoju przemysłu syntetycznych składników kosmetycznych każdy nowy 

składnik naturalny powinien być szczególnie doceniony. Kosmetyki naturalne i 

ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem bardzo dużej grupy 

konsumentów. Naturalny ekstrakt z nasion jeżyny może być składnikiem 

kosmetyków aromaterapeutycznych, w których stosuje się naturalne olejki 

eteryczne jako składniki bioaktywne. Praca w pełni spełnia założenia Konkursu 

Aromaterapia i Nauka i zasługuje na wyróżnienie.  

 

„Uczestniczki konkursu otrzymają również bezpłatnie rocznik Kwartalnika 

„Aromaterapia” 2015 oraz prenumeratę na rok 2016. 

 

Informacje: 

Doroczne Zgromadzenie Ogólne członków PTA odbędzie się 14 maja 2016 roku 

w Centrum Bankowo - Finansowym w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12. 

Przenosząc obrady PTA do centrum Warszawy, wychodzimy naprzeciw 

wszystkim naszym PT Członkom, dla których dojazd do siedziby Towarzystwa 

w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi pewną niedogodność. Zapraszamy 

więc szczególnie naszych członków z całego kraju, którzy dawno nie gościli na 

naszych zebraniach, a dla których dojazd do centrum Warszawy nie powinien 

stanowić kłopotu. Na zebraniu obie laureatki Konkursu przedstawią 

multimedialną prezentację swoich prac.  

Oficjalne zawiadomienia o Zgromadzeniu Ogólnym PTA będą wysłane do 

wszystkich członków zgodnie z zasadami statutu. 
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Osoby zainteresowane kursem aromaterapii prowadzonym pod auspicjami PTA 

informujemy, że jest on planowany wczesną jesienią i odbędzie się w siedzibie 

PTA. Szczegółowe informacje zamieszczać będziemy na stronach 

www.pta.org.pl.  

 Zarząd PTA  

 

 

KOMUNIKAT REDAKCJI 

Z dużą satysfakcją informujemy, że od roku 2012 Kwartalnik „Aromaterapia” został 

zakwalifikowany do systemu Kosmet Scientific & Marketing Literature Data Base of the 

IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists - Międzynarodowa 

Federacja Towarzystw Chemików Kosmetologów). 

System dostępny na stronach www.KOSMET.com jest bazą publikacji w czasopismach z 

dziedziny kosmetyki i pokrewnych. Baza zawiera angielskie tytuły i streszczenia publikacji 

oraz dane autorów. W ten sposób kwartalnik jest dostępny znacznie szerszemu gronu 

czytelników z całego świata. 

 

Wszyscy zainteresowani działalnością Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego mogą 

kontaktować się z Zarządem: tel. (22) 5041759, faks: (22) 5041703, e-mail: info@pta.org.pl, 

www.pta.org.pl  

lub listownie: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pta.org.pl/
http://www.kosmet.com/
mailto:info@pta.org.pl
http://www.pta.org.pl/
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KONKURS  „AROMATERAPIA I NAUKA 2016” 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w VII edycji 

Konkursu Aromaterapia i Nauka. Kilka lat temu  Zarząd PTA podjął inicjatywę nagradzania 

prac badawczych z zakresu aromaterapii. Nagroda Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i 

Nauka przeznaczona jest dla autorów najlepszych prac magisterskich i licencjackich z zakresu 

badania olejków eterycznych i ich zastosowań w praktyce. 

 

Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2016” 

Nagroda Prezesa PTA 

dla autora pracy: 

 magisterskiej 

 licencjackiej 

z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania 

w zabiegach pielęgnacyjnych i aromaterapeutycznych. 

Nagroda Główna dla autora Pracy Magisterskiej – 600,- zł 

Nagroda Główna dla autora Pracy Licencjackiej – 400,- zł 

oraz bezpłatna prenumerata kwartalnika Aromaterapia 

 

Prace magisterskie i/lub licencjackie do konkursu należy nadsyłać do 30 października 2016 r. 

na adres Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego wraz z formularzem zgłoszenia. 

Prace oceniać będzie 3 osobowy zespół pod przewodnictwem Prezesa PTA. Wyniki konkursu 

ogłoszone zostaną do 30.12.2016 r. Wzór formularza przedstawiamy poniżej.  

 

Zgłoszenie 

1. Uczelnia (adres) ……………..…………………………………………………………. 

2. Tytuł pracy……………………………………………………………………………. 

3. Nazwisko i imię autora………………………………………………………………….. 

4. Nazwisko i imię promotora (-ów)………………………………………………………. 

5. Krótka recenzja pracy…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis Promotora                                                                  Podpis Rektora 

 

…………………………………                                     …………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

…………………………………….. 
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Kalendarium szkoleń  

 

KURSY AROMATERAPII POD PATRONATEM PTA 

SZKOŁA MASAŻU MEDIKON zaprasza na kursy aromaterapii pod  

patronatem  Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. Jego uczestnicy 

otrzymują Certyfikaty Ukończenia Kursu wydawane przez PTA.  

Najbliższy kurs planowany jest na przełomie czerwca/lipca 2016 roku  

MEDIKON organizuje również profesjonalne, dwusemestralne szkolenia z 

zakresu masażu. 

W programie: 

- anatomia i fizjologia człowieka, 

- masaż klasyczny, 

- kinezyterapia (metoda leczenia ruchem), 

- masaż limfatyczny i segmentalny, 

- masaż reflektoryczny stóp, 

- masaż akupresurowy, 

- elementy terapii manualnej, 

-masaż aromaterapetyczny. 

Zapisy oraz wszelkie informacje można uzyskać w Sekretariacie Studium: 

01-052 Warszawa 

ul. Anielewicza 24/46 

tel. (022) 838 10 43 

www.medikon.com.pl 

Kolejny kurs „Podstawy aromaterapii” pod patronatem PTA  planujemy 

zorganizować jesienią 2016 roku 

w siedzibie firmy Pollena-Aroma Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 14 

informacje i  zapisy:  tel. 22 5041759, 602350037,  e-mail: info@pta.org.pl 

Zapraszamy ! 

http://www.medikon.com.pl/
mailto:info@pta.org.pl
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GDZIE KUPOWAĆ OLEJKI ETERYCZNE 

I KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE Z SERII 

 

BIAŁYSTOK - Apteka „Biwal” CH Auchan, ul. Produkcyjna 84, tel: (085) 664 72 43 

BIELSKO-BIAŁA - POLMED, ul. Widok 12, tel:(033) 815-00-34 

CZŁUCHÓW - Borkowscy S.C., Al. Wojska Polskiego 10/6, tel:(059) 834 18 49 

DĘBICA - Sklep Zielarsko- Medyczny „API HERBA”, ul. Rynek 42, tel:(014) 670-20-75 

ELBLĄG - MEDART, ul. Morszyńska 54, tel:(055) 233-77-79 

GDAŃSK - Centuria, ul. Stary Rynek Oliwski 8, tel:(058) 552 30 47 

- ORTMEDYK, ul. Biegańskiego 10 paw. 13, tel:(058) 305-69-43 

 

GDYNIA - Kocanka, ul. Krasickiego 5, tel:(058) 621 08 81 

- „FIRMED” ,ul. Inżynierska 52A, tel: 696-447-551 

 

GŁOGÓW - KORIM, ul. Kościuszki 15a, tel:(076) 835-01-02 

GRUDZIĄDZ - Cedent, ul. Mickiewicza 5, tel:(056) 642 77 16 

GORZÓW WIELK. - DIPMED, ul. Drzymały 11, tel:(095) 735-25-10 

INOWROCŁAW - Stowarzyszenie „FLANDRIA”, UL. Świętego Ducha 20, tel:(052)355-05-64 

JELENIA GÓRA - Naturalnie,   I. Lewandowska, ul. Szkolna 12, tel:(075) 642 23 52 

KATOWICE - Akson, ul Ziołowa 47, tel: (032) 202 53 22 lub (032) 202 53 33 

- Remedium, ul. Markiefki 90, tel: (032) 253 54 47 

 

KIELCE - Dary Natury, ul. Paderewskiego 8a, tel: (041) 368 01 95 

- Apteka Śródmiejska, Al. 1 Maja 15, tel: (063) 242 46 16 

 

KONIN - Patron, ul. Zakładowa 5b, tel: (063) 246 77 52 

- Med-Alko, ul. 1 Maja 3, tel: (063) 245-71-60 

- AS-Med., ul. Dworcowa 4, tel: 730-170-234 

 

KOSTRZYŃ - Sklep Medyczny, ul. Os. Mieszka I 41, tel:(095) 752 19 34 

KRAKÓW - Naturalny Sklepik, ul. Krupnicza 8, tel:(012) 422 96 83 

- Sklep „Natura” , ul. Krupnicza 21, tel: (012) 634-54-66 

- Aloes, ul. Madalińskiego 17, tel:(012) 266 68 87 

- Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum,  ul. Garncarska 11, 

   tel:(012) 423-25-91 

- Sklep „Natura”, ul. Balicka 18c, tel: (012) 661 97 73 

- Sklep „Natura”, ul. Zamnhofa 1, tel: (012) 411 48 68 

- „Zdrowy  Sklepik”, Plac Imbramowski 179/72 , tel: 502 334 120 

 

LEGIONOWO - Eko Linia, ul. Sowińskiego 15a, tel:(022) 767-36-87,     

   www.naturadlazdrowia.pl 

 

LESZNO - Sklep Medyczny „MEDYK”, ul. Wolności 23, tel:(065) 520-38-32 

tel:(052)355-05-64
http://www.naturadlazdrowia.pl/
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LUBLIN - Cezal Lublin, ul. Jaczewskiego 8, tel:(081) 742 57 46 

- Naturalna Medycyna, ul. Narutowicza 34, 20-016 Lublin 

ŁOMŻA - Animed, Kazańska 10, tel. (086) 218 99 21 

- Medic, Hipokratesa 2, tel. (086) 218 49 19 

ŁÓDŹ - Ziołolecznicza Apteka Bonifratrów, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a, 

   tel. (042) 646 71 80 

- Cudny Sklep, ul. Kościuszki 24, tel. (042) 631 03 00 

- ASTRO 3, ul. Wólczańska 27, tel. (042) 634 00 50  

- Apteka "Na Przełęczy" ul. Przełęcz 1 tel. (042) 679-34-88 

ŁUKÓW - MEDICUS, Pl. Narutowicza 3, tel (025) 798-34-22 

MYSŁOWICE - MEDICARE, ul. Białobrzeska 45, tel: (032) 744-36-02 

NOWY TARG - Al-MEDICA, ul. Krzywa 13, tel. (018) 264-64-39 

NOWA RUDA - Salon Fryzjersko-Kosmetyczny, ul. Rynek 27, tel. (074) 872-23-98 

OLSZTYN - Lemar, ul. Grunwaldzka 8, tel. (089) 521 80 66 

PIŁA - Sklep Specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i ortopedyczno- 

   rehabilitacyjnego „Freya-med”, ul. Witosa 2, tel: (067) 351-06-16 

 

PŁOCK - DANA, ul. Rembielińskiego 3, tel. (024) 263-15-00 

RADOM - Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA”, ul. Idalińska 53a, tel: 694-922-022 

SIEDLCE - New Art Med., ul. 3 Maja 28, tel. (025) 63-114-23 

SOSNOWIEC - EKO-LIVE, ul. Al. Mireckiego 22c, tel: (032) 297-41-13 

SZCZECIN - Apteka Rodzinna, ul. Benesza 26B,  tel: (091) 439-56-39 

- C.M.C Cosmetisc, ul. Jagiellońska 75, tel: (091) 485 00 10 

 

ŚWIEBODZIN - Sprzęt rehabilitacyjno-medyczny “PLUS”, ul. Głogowska 6c,  

   tel: (068) 477-19-02 

 

SKIERNIEWICE - Medprim, ul. Kopernika 5, tel. (046) 833 28 58 

TARNÓW - Sklep Zielarsko-Medyczny „Mniszek”, Klaudia Więcław, Najświętszej Marii    

   Panny 9/1, tel. 509024609  

 

WARSZAWA - Apteka, ul. Wąwozowa 23, tel. (022) 648 23 98 

- Apteka Bursztynowa, ul. Skoczylasa 10/12, tel. (022) 818 70 65 

- Apteka „Hipokrates”, ul. Drogowa 5, tel. (022)  614 48 73 

- Apteka, ul. Puszczyka 9, tel. (022) 641 54 01 

- Sklep Zielarsko-Medyczny, Al. KEN 36 (Galeria Usyn.), tel. (022) 648 46 90 

- Sklep Czarodziejski „FRAIDA.PL” ul. Bracka 20, tel: (022) 827-69-90 

- Zielarnia, ul. Hoża 5/7, tel: (022) 629-24-44 

- Arnika, ul. Conrada 11/13, pawilon 3 (Pasaż Chomicz.) tel: (022) 864-94-16 
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WROCŁAW - Remedium, ul. Joannitów 10/12, tel. (071) 783-30-40 

- Remedium, ul. Kamieńskiego (szpital), tel. (071) 327-01-80 

- Apteka „RUBUS”, ul. Siemieńskiego 18, tel. (071) 329-05-90 

- Herbavit, ul. Krucza 112, tel. (071) 783-74-20 

- Remedium, ul. Hirszfelda 12, tel. (071) 795-80-78 

- Sklep Medyczny „Intern-Medica”, ul Synowska 6B, tel (071) 789-33-55 

- Sklep Zielarski „Kocanka”, ul. Bogusławskiego 79, tel:  (071) 781-80-18 

WSCHOWA - Apteka „Pod Wagą” , ul. Cicha 5, tel: (065) 540 41 79 

ZABRZE - PUH Danuta Jędrychowska,  ul. Dworcowa 9/5, tel: 508-259-638 

ZIELONA GÓRA - Herba-Pol, ul. Mieszka I 1, tel. (068) 325-30-37 

- PHU Fagot, ul. Zacisze 24, tel: 509 113 519 

 

ŻARY - Sklep Zielarsko Medyczny „Herba Desk”, ul Przeładunkowa 2 (Kaufland),  

   tel. (068) 36-36-188 

 

 

 

HURTOWNIE: 

 

KATOWICE  - Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, tel. (32) 208-06-56 

LUBLIN - Slawex, ul. Budowlana 28, (81) 445 07 20 

ŁÓDŹ - Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ,  Łódź, ul. Zbąszyńska 1,  

   tel. (42) 613 33 00 

SZCZECIN - Cefarm Szczecin, ul. Ks. Ziemowita 10, tel. (91)  480 22 47 

WARSZAWA - CEFARM ul. Jana Kazimierza 16 

 

 

Uwaga:  - część placówek posiada tylko wybrane produkty 

- część hurtowni działa na terenie całego kraju 
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Aromaterapia w praktyce 

GDZIE KORZYSTAĆ Z USŁUG DYPLOMOWANYCH 

AROMATERAPEUTÓW? 

DĄBROWSCY SA Sp. z o.o. CENTRUM MASAŻU  

ul. Gimnastyczna 2C, Warszawa, (22)2927158, aleksander.dabrowski82@gmail.com 

*** 

GABINET AROMATERAPII, Grażyna Kamieńska, Hotel Diament 

78-132 Grzybowo k/Kołobrzegu, ul. Borkowska 6, tel. (094) 35 53 604, 

609 515 551 

*** 

COSMET, Studio estetyki ciała, masaże  aromaterapeutyczne, Roman Kriger, 

87-100 Toruń, ul. Świętopełka 2e, tel. (056) 623 00 55, www.cosmet.pl 

*** 

GABINET KOSMETYCZNY, Łucja Legun, Regina Bożek,  

43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60/62, p. I, tel. (033) 816 58 51 

*** 

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO, Jerzy Foss,  

87-720 Ciechocinek, ul. Zielona 21, tel. (054) 283 54 13, 0602 329 053, 

www.jfoss.ciechocinek.pl 

*** 

GABINET KOSMETYKI, STYLIZACJI I RELAKSACJI , Alina Komborska,  

54-027 Wrocław, ul. Wielkopolska 36 a, tel. (071) 349 42 11 

*** 

KLINIKA ULMED, Tomasz Kruk, masaże,  
Warszawa – Jelonki, ul. Legendy 6d, tel. (022) 664 21 16, 664 57 48 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Archiwum 

 

 

mailto:aleksander.dabrowski82@gmail.com
http://www.cosmet.pl/
http://www.jfoss.ciechocinek.pl/
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Marek Zwierz, Gdynia, tel. (058) 624 72 55 

*** 

MASAŻE RELAKSUJĄCE SAUNA, Centrum Odnowy, Hotel Bristol,  

Warszawa,   ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, tel. (022) 625 25 25 

*** 

P.H.U. BIOS, Mirosław Poznański. Zabiegi na terenie Trójmiasta, Elbląga i Bydgoszczy. 

Wizyty domowe. Teł. 0501 754 144, 0602 277/234, teL/faks (058) 556 48 32 w godz. 8.00 - 10.00 

*** 

PRYWATNY GABINET MASAŻU, Andrzej Niemczyk,  

93-035 Łódź, ul. Piotra Skargi 8/10 lok. 35, tel. 0606 641 443, (042) 684 05 88 

*** 

STUDIO ZDROWIA I URODY ZEN, Autoryzowany Gabinet Aromaterapii,  

Andrzej Hentszel, Warszawa-Ursynów, ul. Migdałowa 10, tel. (022) 648 57 48 

*** 

GABINET KOSMETYCZNY" PIĘKNOŚĆ DNIA" ul. Wita Stwosza 6, 40-036 Katowice,  

tel. 607 985 541 www.pieknoscdnia.com.pl 

*** 

GALERIA MASAŻU ANNA NOCOŃ, ul. Poleska 6, 40-733 Katowice,  

tel. 695 88 88 95 www.annanocon.pl 

*** 

GABINET REHABILITACJI, SZKOŁA AKTYWNEGO RODZENIA  

PMDK w Otwocku , ul. Poniatowskiego 10, 22 499 33 39, www.mxplus.pl 

*** 

******************************************************************** 

Jeśli jesteś dyplomowanym aromaterapeutą PTA i prowadzisz gabinet, podaj nam jego adres i 

telefon. Udostępnimy bezpłatną reklamę. 

 

 

 

 

 

http://www.pieknoscdnia.com.pl/
http://www.annanocon.pl/
http://www.mxplus.pl/
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KALENDARIUM 

Konferencja IFEAT 

pt. „Środkowy Wschód – wyzwania 

historycznego skrzyżowania handlu 

zapachami i aromatami” 

DUBAJ 

Hotel Madinat Jumerah. 

25 września – 29 września 

2016 roku 

Informacje na stronach:  

www.ifeat.org 

e-mail: secretariat@ifeat.org 

 

IFEAT CONFERENCE 

„The Middle East – Challenges at 

the historical crossroad of the F&F 

trade” 

Dubai 

Madinat Jumeirah 

25th to 29th September 2016 

Further information will be available on 

the IFEAT website shortly. 

 

 

KOMUNIKAT POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA 

AROMATERAPEUTYCZNEGO 

COPERNICUS – The Scientific 

Journals Ranking System 

 

Index Copernicus to system oceny czasopism 

naukowych, który został przyjęty dla naukowych 

czasopism polskich przez Komitet Badań 

Naukowych (KBN). Index Copernicus klasyfikuje 

czasopisma naukowe i czasopisma poglądowo – 

edukacyjne. Kwartalnik Aromaterapia jest uznany za 

czasopismo punktowane od kilkunastu lat i jest 

pozytywnie sklasyfikowany w  systemie IC, również 

w roku 2014,  m.in. za zakres merytoryczny, wartość 

wydawniczą, grafikę, stabilność wydawniczą i za 

patronat stowarzyszenia, Polskiego Towarzystwa 

Aromaterapeutycznego. 

 

Aromaterapia 
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa 

Aromaterapeutycznego Rej. pras. 4942 

ISSN 2082-9205 

Wydawca: Pollena-Aroma Sp. z o.o. 

05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Przemysłowa 14 

tel. 22 5041740, fax 22 5041703 

aroma@pollenaaroma.com 

 

REDAKTOR NACZELNA: 

dr inż. Iwona Konopacka-Brud 

Sekretarz Redakcji: mgr Teresa Tańczyk 

RADA REDAKCYJNA:  

Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko 

Dr inż. Władysław Brud 

ADRES REDAKCJI:  

05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Przemysłowa 14 
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie 
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Zastrzegamy sobie prawo skracania i adjustacji 

tekstów oraz zmiany ich tytułów. 

Przedruk tekstów za zgodą redakcji 

 
 

http://www.ifeat.org/
mailto:secretariat@ifeat.org
mailto:aroma@pollenaaroma.com
http://www.literatura.aromaterapia.pl/
mailto:info@pta.org.pl
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Informacja dla autorów 
Do publikacji w kwartalniku Polskiego Towarzystwa 

Aromaterapeutycznego przyjmowane są artykuły: 

oryginalne, poglądowe oraz o charakterze 

informacyjnym. Prace akceptowane są przez Radę 

Redakcyjną. Prace w wersji elektronicznej oraz wydruk 

pracy należy przysyłać na adres Redakcji. Redakcja 

zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i 

poprawek, które nie wpływają na treść merytoryczną pracy, 

oraz zmiany tytułów i umieszczania śródtytułów. Prace nie 

odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do 

poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego. Prace w 

kwartalniku PTA są publikowane w polskiej wersji 

językowej oraz ich abstrakty w wersji angielskiej. 

Prawa autorskie. Każdy manuskrypt musi zawierać 

podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie: 

,,0świadczam(y), że artykuł jest oryginalny, nie narusza 

praw autorskich ani innych praw własności stron 

trzecich; nie jest złożony do publikacji w innym 

czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po 

ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) 

przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł 

artykułu) PTA. 

Prawa autorskie. Wszystkie prawa autorskie 

przechodzą na PTA. Artykuły ani żadne ich fragmenty 

nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w żadnej 

formie (tradycyjnej czy elektronicznej) bez 

uzyskania pisemnej zgody PTA.  

Zgoda na przedruk (powielanie). Korespondencję 

dotyczącą przedruku lub powielania artykułów lub 

jakichkolwiek ich części należy kierować na adres PTA. 

PTA nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za 

treść reklam umieszczanych na łamach 

Aromaterapii. 

Manuskrypt (cały w języku polskim) powinien 

być przygotowany w wersji elektronicznej. 

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku 

polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów, nazwę 

instytucji, w których zatrudnieni są autorzy oraz adres 

autora do korespondencji, telefon i e-mail. Tytuł artykułu 

powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 

120 znaków. 

Streszczenia w języku polskim i angielskim powinny 

zawierać do 400 znaków. Streszczenia prac 

oryginalnych muszą zawierać następujące części: 

wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski. 

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) - nie 

więcej niż 7 słów kluczowych. 

Tekst. W tekście artykułów oryginalnych 

wyszczególnione powinny być następujące działy: 

wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja. 

Nazwiska, nazwy łacińskie, np. roślin, drobnoustrojów  

oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą. 

.  

 

Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne 

są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole 

mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą 

być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w 

nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. 

Ryciny (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z 

publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę 

właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć 

na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Rysunki 

powinny być wykonane w programie Excel lub 

edytorów specjalistycznych. 

Zdjęcia muszą być najwyższej jakości, z podaniem autorów 

lub źródła z prawami do publikacji.  

Tabele powinny być ponumerowane liczbami 

rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą 

należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli.  

Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne 

numery w nawiasach kwadratowych [1,2]. Informacje 

niepublikowane można przytaczać podając źródła 

informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji 

piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, 

a nie z porządkiem alfabetycznym. Każda pozycja 

piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i inicjały imion 

autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należy 

dodać ,,i wsp."), tytuł artykułu, skrót tytułu czasopisma, rok 

publikacji; numer tomu (ew. numer zeszytu. 

Adres do przysyłania artykułów: Redakcja Kwartalnika 

„Aromaterapia”, 03-115 Warszawa, ul. Klasyków 10, e-

mail: info@pta.org.pl 

Termin nadsyłania artykułów jest cykliczny i 

nieprzekraczalny w terminie 6 tygodni od ukazania się 

kolejnego numeru, np.  

do numeru (1) Zima – do 15 listopada, 

do numeru (2) Wiosna –do 15 lutego, 

do numeru (3) Lato – do 15 maja, 

do numeru (4) Jesień – do 15 sierpnia. 

 

Informacje dla Czytelników 
Prenumerata. Cena prenumeraty wynosi 80 PLN rocznie. 

Cena pojedynczego egzemplarza: 25 PLN. Prenumeratę 

można zamówić na dowolną liczbę kwartałów, począwszy 

od dowolnego numeru - także wstecznie. Zamówienie 

można  przesyłać na adres wydawcy : FSZ Pollena-Aroma, 

ul. Przemysłowa 14, 05-100 Nowy Dwór Maz.,  

tel. 22 5041778, 602350037. 

leszek.moscicki@pollenaaroma.com 

Kwartalnik można zakupić w formie pliku PDF lub na 

płycie CD na stronach: www.literatura.aromaterapia.pl 

www.drbeta.pl  

W zamówieniu należy podać wykaz zamawianych 

numerów, adres, na który egzemplarze wysłane zostaną 

pocztą oraz ew. dane do faktury.  

mailto:info@pta.org.pl
mailto:leszek.moscicki@pollenaaroma.com
http://www.literatura.aromaterapia.pl/
http://www.drbeta.pl/
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