Olejek irysowy
Olejek irysowy o intensywnym, fiołkowym zapachu jest otrzymywany z korzeni i kłączy irysa bladego
(Iris pallida) i irysa niemieckiego (I. germanica). W artykule przedstawiono opis botaniczny irysów,
warunki ich uprawy i pozyskiwanie surowca do celów olejkowych. Podano sposoby izolowania olejku
irysowego, jego cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne i skład chemiczny.
Scharakteryzowano irony, będące najważniejszymi składnikami olejku. Opisano wykorzystanie irysów
i olejku irysowego w medycynie, aromaterapii i perfumerii.
Dr inż. Anna Lis
Substancje zapachowe w meandrach ustawodawstwa unijnego
Rozporządzenie określane w skrócie REACH, obowiązujące od 1 czerwca 2007 roku w UE
wprowadziło ogromne zamieszanie w branży chemicznej. Obecnie we wszystkich firmach związanych
z przemysłem chemicznym, w tym również producentów surowców zapachowych i kompozycji
odbywa się szacowanie opłacalności prowadzonych produkcji. Nie wiadomo, jakie składniki pozostaną
w ostateczności w palecie perfumiarzy. Niniejszy tekst odkrywa przed Państwem problemy, z jakimi
musi zmierzyć się branża perfumeryjna na skutek działania rozporządzenia REACH.
Mgr Monika Kaleta

Olejki eteryczne o działaniu ośrodkowym
Olejki eteryczne znajdują zastosowanie w terapii łagodnych i średnio nasilonych zaburzeń układu
nerwowego, takich jak stany nerwicowe, bezsenność, lęki czy depresja. Próbuje się je stosować także
w terapii wspomagającej choroby Alzheimer’a. Przedstawiony przegląd obejmuje wyniki badań
najczęściej wykorzystywanych olejków wraz z prawdopodobnymi mechanizmami, oraz
charakterystykę działania neurotoksycznego.
Mgr Agnieszka Galanty
Mgr Justyna Makowska-Wąs
Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko
Masaż aromaterapeutyczny w odnowie biologicznej
Nestor polskiej rehabilitacji, profesor Wiktor Dega już dawno zauważył, że „ruch może zastąpić prawie
każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”. Zatem uprawianie wysiłku fizycznego, stało się nie tylko
modne w obecnych czasach, ale przede wszystkim niezbędne, dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu człowieka. Brak ruchu może być przyczyną wielu dolegliwości. Jednocześnie zbyt
intensywny wysiłek fizyczny, który jest nie prawidłowo dozowany, może prowadzić do negatywnych
reakcji, co określa się mianem przetrenowania. Dotyczy to zarówno zawodników uprawiających sport
wyczynowo, jak i osób sporadycznie zażywających wysiłku fizycznego. W celu złagodzenia
niekorzystnych skutków treningu sportowego stosuje się wiele metod. Jedną z nich może być masaż
wykonywany przy pomocy określonych mieszanek olejków eterycznych.
Mgr Tomasz Podgórski
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