Najcenniejsze olejki
OLEJEK ROZMARYNOWY
Olejek rozmarynowy jest otrzymywany ze świeżych gałązek rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus
officinalis L.). W artykule przedstawiono charakterystykę botaniczną rozmarynu, występowanie i
pozyskiwanie surowca do celów olejkowych. Podano sposób wyodrębniania olejku, jego cechy
organoleptyczne, parametry fizykochemiczne i skład chemiczny z wyszczególnieniem chemotypów.
Opisano wykorzystanie olejku w lecznictwie, aromaterapii, przemyśle perfumeryjnym i
kosmetycznym.

DR INŻ. ANNA LIS

Aromaterapia i nauka
WPŁYW ZAPACHÓW NA POBUDZENIE I NASTRÓJ

Problematyka wpływu woni na pobudzenie i nastrój dotyczy współczesnych badań nad właściwościami
olejków eterycznych. W eksperymencie użyto dwóch zapachów: rozmarynu i lawendy. W eksperymencie
mierzono: odczuwalność zapachu, intensywność i ocenę afektywną. Ponadto badani byli proszeni o
podanie nazwy odczuwanego zapachu i dokonali jego kategoryzacji. Zapach rozmarynu przyczynił się do
wywołania pobudzenia na wymiarze senność i nastroju negatywnego. Zapach lawendy wpłynął na
pobudzenie relaksacyjne i nastrój pozytywny. Badania wykazały, że obecność zapachu lub jego brak
wpływa na funkcjonowanie człowieka.

MGR ANNA URBAN
Aromaterapia i nauka
PRZENIKANIE SKŁADNIKÓW OLEJKU RÓŻANEGO PRZEZ SKÓRĘ

Przenikanie olejków eterycznych przez skórę stanowi istotę masażu
aromaterapeutycznego. Współczynnik przenikania jest ilościową miarą szybkości
transportu składników olejku przez barierę, jaką jest skóra. W artykule przedstawiono
literaturowe wartości współczynników przenikania składników olejku różanego przez
skórę ludzką z olejku oraz z czystych składników. Podkreślono korelację budowy
chemicznej, charakteru lipofilowego i szybkości przenikania przezskórnego składników
olejku w przypadku aplikacji olejku eterycznego.

DR ANDRZEJ WARSZAWSKI
Historie ziołowe
TRYBULA OGRODOWA (ANTHRISCUS CEREFOLIUM (L.) HOFFM.) –
„PIETRUSZKA SMAKOSZA”
Trybula ogrodowa jest rośliną typowo przyprawową. Popularna jest zwłaszcza w kuchni francuskiej,
włoskiej i niemieckiej. Niestety w polskiej jest mało rozpowszechniona. Przez znawców kulinarnych,
którzy cenią trybulę za jej subtelny zapach i smak, nazywana jest „pietruszką smakosza”. Świeże liście
używane są do przyprawiania zup, sosów, sałatek, masła, twarogu, potraw z jajek i ziemniaków, a
także różnych rodzajów mięs. Poza kulinariami, ziele trybuli stosowane jest w ziołolecznictwie
ludowym jako surowiec o właściwościach oczyszczających, wykrztuśnych, napotnych, moczopędnych
i mlekopędnych.

DR INŻ. EWELINA PIÓRO-JABRUCKA

Przygoda z perfumami
BLASKI JESIENI W PERFUMERII
Czas płynie jednak nieubłaganie. Dopiero witaliśmy początek lata, a tu już jesień
puka do naszych drzwi. Zapraszam na intrygującą wyprawę szlakiem jesiennych
kreacji perfumeryjnych. Jakie nowości zagoszczą na naszym perfumeryjnym rynku
w tym sezonie? Na to i na wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi w tym
artykule.

MGR MONIKA KALETA
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Prezentacje
PODWARSZAWSKIE KLIMATY
PIASECZYŃSKA APTEKA BEZ BARIER
Sylwetki zacnych Państwa Jolanty i Kazimierza Radeckich, zasłużonych
farmaceutów, którzy przez całe życie zawodowe związani są ze swoim
środowiskiem, prezentowaliśmy już w poprzednim numerze Aromaterapia 3
(65) t. 17 Lato 2011.
Ale warto jeszcze raz wrócić do działalności tych znanych w środowisku
postaci. Poza opisaną już apteką „Kosma i Damian” na warszawskiej Starówce,
Pani mgr farm. Jolanta Radecka jest również właścicielką znanej w
podwarszawskim Piasecznie apteki „Viola” przy ulicy Wacława Kauna. Aptekę
przy ulicy Kauna zaprojektował niepełnosprawny architekt śp. mgr inżynier
Jarosław Obidziński. Apteka „Viola” została wyróżniona w roku 2003
w II edycji konkursu „Apteka bez barier”. W konkursie wzięło udział prawie
100 aptek z całej Polski. Wybrano sześciu laureatów, wśród których znalazła się
„Viola”. Nie chodziło tylko o aptekę bez barier w sensie dosłownym budynku
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ale w ogóle o otwarcie na klienta. Każdy,
kto przychodzi do apteki, ma kogoś chorego w rodzinie, albo sam jest chory –
mówi Jolanta Radecka na łamach jednej z gazet – jeśli cierpi, to już jest
niepełnosprawny. Chodzi o to, by się otworzyć i sprawić jakąś ulgę tym ludziom:
pomóc albo pocieszyć.
W piaseczyńskie klimaty wpisuje się też pamiątkowa tablica dla
zasłużonego dla miasta farmaceuty Wacława Kauna, ufundowana przez
środowisko z inicjatywy doktora nauk farm. Kazimierza Radeckiego.
Farmaceuta Wacław Kaun (1883-1926) na czele Straży Ogniowej, której był
naczelnikiem (1916-1918), 11 listopada 1918 r. wyzwolił Piaseczno. W uznaniu
tych zasług został wybrany burmistrzem Piaseczna (1918-1926). Tablica
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pamięci tej historycznej postaci została odsłonięta w 2008 r. na frontowej
ścianie apteki „Viola” przy ulicy Wacława Kuna 31.

Fot. 3 Tablica poświęcona Wacławowi Kaunowi
w Piasecznie

Fot. 4 W aptece przy ulicy Kauna

Wykorzystano materiały z archiwum J.K. Radeckich

Całość tekstu „Podwarszawskie klimaty” wewnątrz tego numeru

Od redakcji:
Przepraszamy Pana doktora n. farm. Kazimierza Radeckiego za błąd w tytule naukowym, który
wkradł się z nieuwagi na łamach tekstu Prezentacji w numerze Aromaterapia 3 (65) t. 17 Lato 2011.

Red.
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