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W naszym czasopiśmie, jak może wierni czytelnicy zauważyli, w kilku ostatnich numerach 
opisujemy olejki eteryczne rzadkie i mało popularne, które być może dopiero wejdą do 
użytku. Z reguły są trudno dostępne a więc drogie,  ale cenne zapachowo i terapeutycznie, 
wiedza o nich w każdej chwili może okazać się przydatna w praktyce. Olejek eteryczny 
oudowy należy do tych najmniej znanych i niezwykle rzadkich, a jednocześnie jego 
niezapomniany zapach pozostawia wrażenie doskonałości. 
W cyklu „Najcenniejsze Olejki Eteryczne” autorka opisuje w wielu szczegółach pochodzenie 
olejku z drzewa agarowego, typ zapachu, skład chemiczny oraz działanie bioaktywne bardzo 
cenne w terapii olejku eterycznego oudowego. Prawdopodobnie to wysoka cena  powoduje, 
na razie, niewielkie zainteresowanie branży olejkiem eterycznym oudowym. Innym również 
bardzo mało znanym w Europie ciekawym zapachowo jest olejek eteryczny drzewa 
herbacianego o zapachu cytryny. Jest to naturalny olejek eteryczny pachnący cytrusowo o 
cechach olejku eterycznego drzewa herbacianego destylowany z  liści drzewa Leptospermum 
petersoni rosnącego w Australii. Warto zajrzeć do artykułu o olejku drzewa herbacianego 
pachnącego cytryną.   
Dla równowagi między znanym a nieznany warto w tym numerze zapoznać się z artykułem z 
cyklu ‘”Historie Ziołowe” o świerkach i olejku eterycznym świerkowym oraz jego 
zastosowaniach w farmacji, medycynie i aromaterapii. Zapachy polskich lasów iglastych 
olejków eterycznych sosnowym, świerkowym, jodłowym, jałowcowym bliskie są każdemu 
Polakowi bo w otoczeniu tych zapachów spędziliśmy od dzieciństwa i spędzamy wiele czasu 
wolnego i gdy tylko jest taka możliwość i okazja. W tym roku, a więc w czterech numerach 
rocznika 2020 kwartalnika Aromaterapia autorka cyklu opisała już kompleksowo olejki leśne 
cyprysikowe, kosodrzewiny, sosnowy i ostatni świerkowy. 
Innym tematem poruszanym w tym numerze kwartalnika Aromaterapia są kosmetyki 
naturalne a w szczegółach surowce naturalne, które mogą zastąpić syntetyczne składniki 
współczesnych kosmetyków. Prezentujemy artykuł na temat mydlnicy lekarskiej - naturalnej 
saponiny mogącej zastąpić syntetyczne detergenty pianotwórcze w kosmetykach myjących. 
Artykuł jest efektem badań wykonanych w ramach pracy magisterskiej nagrodzonej w  
konkursie Aromaterapia i Nauka 2019, autorstwa jego laureatki. W tym roku wydłużamy 
termin nadsyłania prac na Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2020” do końca roku. 
Kosmetyki naturalne to współcześnie ogromny segment rynku kosmetyków. Z uwagi na 
zainteresowanie świata zagadnieniami natury i ekologii tym bardziej kosmetyka naturalna 
będzie się rozwijać. W kolejnym numerze planujemy poruszyć temat wykorzystywania 
olejków eterycznych jako substancji aktywnych w preparatach pielęgnacyjnych.  



W czasie epidemii sięgnijcie Państwo do artykułu PTA Radzi, a radzi jak  stosować 
aromaterapię aby ograniczyć możliwość zakażeń. 

 Iwona Konopacka-Brud 
                                                                                                                 Redaktor Naczelna 
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