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Szanowni Państwo!
Chociaż wokół nas roztaczają jeszcze swoje uroki zapachy lata – owocowe aromaty
przetworów ze śliwek, gruszek, pigwy, owoców leśnych i grzybów, powoli jednak nadchodzi
jesień. Wraz z krótszymi dniami i niskimi temperaturami większość z nas ma gorsze
samopoczucie, a można je poprawić wonnymi olejkami eterycznymi, nasycając
pomieszczenia ich zapachami. Jak to mamy w zwyczaju w każdym sezonie, również w
jesiennym numerze Aromaterapii Dr Beta Radzi, które olejki eteryczne i w jakiej formie
zabiegów polecane są szczególnie o tej porze roku.
W cyklu najcenniejsze olejki eteryczne autorzy z Politechniki Łódzkiej opisują olejek
kosodrzewinowy, zwany z angielskiego w dosłownym tłumaczeniu olejkiem sosny karłowatej
(Dwarf pine oil). Autorki szczegółowo opisują między innymi jego zastosowanie w
medycynie, farmacji, w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym.
Specjalistom zajmującym się praktycznym wykorzystaniem substancji zapachowych i
olejków eterycznych polecam artykuł dotyczący ich mikrokapsułkowania. To nowoczesna
metoda trwałego perfumowania bardzo różnych wyrobów. Tematem tym zainteresowani
powinni być szczególnie producenci wyrobów kosmetycznych, środków czystości oraz
higieny osobistej (żele, mleczka, płyny) i szeroko pojętej chemii gospodarczej np. proszków
do prania, do szorowania, mycia i innych. Artykuł dotyczy przede wszystkim nadawania
zapachu wyrobom tekstylnym.
Masaż reflektoryczny stóp to technika obejmująca metody stymulacji odpowiednich
punktów na stopach odpowiadających organom wewnętrznym. Masaż reflektoryczny stóp
można połączyć z olejkami eterycznymi dobranymi do schorzenia i strefy na stopach
prowadzenia zabiegów. Innowacyjny autorski program współistnienia aromaterapii i masażu
reflektorycznego stóp prezentuje w cyklu sztuka masażu po raz kolejny autorka artykułu.
Cykl „Historie ziołowe” autorka poświęca aromatycznej i wonnej melisie. Roślina ta
jest przede wszystkim znana jako składnik wielu mieszanek ziołowych, o działaniu ogólnie
sedatywnym, uspokajającym i nasennym. Niestety, pięknie pachnący olejek eteryczny
melisowy jest obecnie ograniczony w stosowaniu w aromaterapii i kosmetykach z uwagi na
zbadane działanie alergizujące i drażniące w kontakcie ze skórą (wg zaleceń IFRA, od 2014 r.
i poprawki 44, jego graniczne stężenia zależą od przeznaczenia kosmetyku).
W urokliwy świat zapachów wprowadza nas artykuł pt. „Jesienny czar
perfumeryjnych kreacji” dając sugestię, „czym pachnieć w sezonie jesiennym”.
Iwona Konopacka-Brud
Redaktor Naczelna

4 (86) t. 22 Jesień ’2016 Aromaterapia
2
www.literatura.aromaterapia.pl

W NUMERZE
Najcenniejsze olejki
dr inż. Anna Lis, mgr inż. Martyna Dziąg, mgr inż. Małgorzata Lukas
Olejek kosodrzewinowy
W artykule przedstawiono opis botaniczny i występowanie kosodrzewiny (Pinus mugo Turra) oraz
otrzymywanie olejku eterycznego z jej gałązek. Podano charakterystykę zapachową, parametry
fizykochemiczne i skład chemiczny olejku. Opisano zastosowanie olejku kosodrzewinowego w
medycynie, aromaterapii, przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjno-kosmetycznym.
Aromaterapia i nauka
mgr inż. Emilia Frydrysiak, dr hab. Krzysztof Śmigielski, dr inż. Michał Frydrysiak
Mikrokapsułkowanie olejków eterycznych i związków zapachowych w aplikacjach tekstylnych
W artykule przedstawiono charakterystykę mikrokapsułek zawierających olejki eteryczne i
związki zapachowe, ich budowę, metody wytwarzania oraz zastosowanie, ze szczególnym
uwzględnieniem przemysłu tekstylnego.
Historie ziołowe
dr inż. Ewelina Pióro – Jabrucka
Melisa lekarska – Melissa officinalis (L.)
Melisa lekarska jest aromatyczną rośliną z rodziny jasnotowanych. Od dawna znane są jej
właściwości uspokajające. Liść melisy oraz olejek eteryczny stosowane są w lecznictwie,
przemyśle spożywczym oraz z ograniczeniami w kosmetycznym i perfumeryjnym.
Sztuka masażu
mgr Dorota Stefańska
Masaż reflektoryczny stóp w atmosferze olejkówa) eterycznych
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.
Przygoda z perfumami
mgr Monika Kaleta
Jesienny czar perfumeryjnych kreacji
Tegoroczna jesień pławi się w blasku słońca. Natura skąpana w słonecznej poświacie mieni się
mnogością nasyconych barw i kalejdoskopem najróżniejszych kolorowych refleksów, które
można spotkać tylko w czasie tej jednej pory roku. Jakie nowinki pojawiły się na rynku w tym
sezonie oraz jakie trendy dominują w świecie zapachów? Na te i inne pytania znajdą Państwo
odpowiedź w tym artykule.
Dr Beta® Radzi
Co pachnie w domowej apteczce jesienią
Jesienią Dr Beta radzi jak w sposób naturalny pokonywać popularne o tej porze roku infekcje
dróg oddechowych. Zastosowanie kilku wybranych olejków eterycznych w opisanych
zabiegach aromaterapeutycznych skutecznie zapobiega rozwojowi infekcji.
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CONTENTS
Most valuable essentials oils
dr Anna Lis, M. Sc Martyna Dziąg, M. Sc Małgorzata Lukas
Dwarf pine oil
A review. Essential oil of dwarf pine (Pinus mugo) is presented. Production,
physicochemical data, chemical composition and application of the oil in medicine,
perfumery and cosmetic industry are described.
Aromatherapy and science
M. Sc Emilia Frydrysiak, dr Krzysztof Śmigielski, dr Michał Frydrysiak
Microencapsulation of essential oils and fragrances in textile applications
In the article there is presented the characteristics of microencapsulation with essential oils
and fragrances, their structure, methods of their production and their application, mainly in
the textile industry.
Herbal stories
dr Ewelina Pióro – Jabrucka
Lemon balm – Melissa officinalis (L.)
Lemon balm is an aromatic plant of the Lamiaceae. It has long been known for its sedative
effects. Leaves and essential oil of lemon balm are used in medicine, food, cosmetic and
perfumery.
Art of massage
Dorota Stefańska M. Sc
Reflectory foot massage in an atmosphere of essential oils
Reflectory foot massage is one of the most natural forms of prevention and treatment. It is a
method in which stimulation of appropriate areas on the foot can result in therapeutic effect
on different organs and parts of the body. The combination of reflectology and
aromatherapy enhances their therapeutic effects.
Adventure of perfume
Monika Kaleta M. Sc
Shine of Autumn in Fragrances.
The latest propositions on this autumn promise to be extremely interesting. Their creators
wanted to describe this volcano of colors, typical for this time of year. Welcome to the
intriguing tour of the scents of autumn. Which new perfumes will appear on the market this
season? In the article you will find an answer to this and many other questions.
Dr Beta Advises
Autumn smells in your home first aid kit
In autumn Dr Beta advices how in natural way deal with respiratory tract infections,
common in this time of the year. Use of few selected essential oils in aromatherapy
treatments can efficiently prevent development of such infections.
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Dr Beta® Radzi
CO PACHNIE W DOMOWEJ APTECZCE JESIENIĄ
Jesienią Dr Beta radzi jak w sposób naturalny pokonywać popularne o tej porze roku infekcje
dróg oddechowych. Zastosowanie kilku wybranych olejków eterycznych w opisanych
zabiegach aromaterapeutycznych skutecznie zapobiega rozwojowi infekcji.

Spośród około 100 olejków eterycznych używanych w zabiegach
aromaterapeutycznych można wybrać te najbardziej cenne jesienią i mieć je
zawsze pod ręką. W sezonie jesiennym nękają nas przede wszystkim infekcje
dróg oddechowych: nawracające katary, ból gardła, kaszel, zapchany nos i
zatoki, jednym słowem częste przeziębienia.
Olejek drzewa herbacianego (INCI Melaleuca Alternifolia Oil) staje się w
domowej apteczce niezastąpiony. Jego bardzo silne działanie bakteriobójcze,
przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne czyni go bardzo skutecznym w terapii i
profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych.
Drugim szczególnie zalecanym na jesienne infekcje jest eteryczny olejek
eukaliptusowy

(INCI

Eucaliptus

Globuls

Oil),

o

silnym

działaniu

przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i rozgrzewającym.
Trzecim wybranym na jesień olejkiem eterycznym jest olejek mięty
pieprzowej (INCI Mentha Piperita Oil), który wyjątków skutecznie udrażnia
zatkany nos, przynosi ulgę przy uporczywym kaszlu, a jego silne działanie
przeciwbakteryjne łagodzi inne dolegliwości przeziębienia.
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Jesienna domowa apteczka pachnie więc ziołowo, ale zapach każdego z
zalecanych olejków różni się od pozostałych:
Olejek eteryczny drzewa herbacianego – zapach bardzo wyraźny z dominującą,
ostrą nutą ziołową.
Olejek eteryczny eukaliptusowy – zapach charakterystyczny z wyraźną nutą
eukaliptolu, orzeźwiający.
Olejek eteryczny mięty pieprzowej – zapach charakterystyczny z wyraźną nutą
mentolu, odświeżający, rześki.
Kompozycja tych trzech ziołowych olejków pachnie zdecydowanie naturalnymi
ziołami, ale charakterystyczne nuty eukaliptolu i mentolu dodają jej lekkości i
świeżości.
Zabiegi aromaterapeutyczne, które można stosować z użyciem wymienionych
olejków są proste i łatwe w wykonaniu.
1. Inhalacja – 3 krople wybranego olejku eterycznego lub po kropli każdego
z nich wkrapiamy do miski z parującą wodą, przykrywamy głowę
ręcznikiem i około 10 min wdychamy parującą miksturę. Można
oczywiście do tego zabiegu używać gotowe inhalatory apteczne.
2. Płukanka – 2 krople olejku eterycznego drzewa herbacianego dodajemy
do pół szklanki ciepłej wody i płuczemy bolące gardło 2-3 razy dziennie
(z tą samą częstotliwością stosujemy inhalacje).
3. Nacieranie – 2 krople olejku eterycznego eukaliptusowego i 1 kroplę
olejku eterycznego drzewa herbacianego rozpuszczamy w 10 ml (łyżka
stołowa) naturalnego oleju z nasion winogron (INCI Vitis Vinifera Seed
Oil). Taką miksturą nacieramy plecy i klatkę piersiową jeden lub dwa
razy dziennie i po zabiegu trzymamy w cieple. Nacieranie przynosi ulgę
w oddychaniu i przyspiesza ustępowanie infekcji.
4. Dezynfekcja i nawanianie powietrza – 4 krople olejku eterycznego drzewa
herbacianego, 3 krople olejku eterycznego eukaliptusowego i 3 krople
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olejku eterycznego mięty pieprzowej wkrapiamy do miseczki kominka
aromaterapeutycznego wypełnionej wodą i nawaniamy pomieszczenie
około 20-30 minut, aż do odparowania całej wody z olejkami. Nawanianie
powietrza w domu służy poprawie zapachu, ale również dezynfekcji
powietrza co zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów.
5. Sauna fińska – 2 krople olejku eterycznego eukaliptusowego, 2 krople
olejku eterycznego mięty pieprzowej, 1 kropla olejku eterycznego drzewa
herbacianego stosuje się do nasączania kawałka tkaniny lub bibuły i
umieszcza na najwyższej półce rozgrzanej sauny. Po kilku minutach
powietrze sauny nasyci się pachnącymi olejkami eterycznymi. Seans w
saunie w temperaturze około 80oC dość mocno obciąża organizm, dlatego
też należy z sauny korzystać profilaktycznie lub w początkowej fazie,
kiedy czujemy, że „coś nas bierze”.
Jesienną porą nie sposób nie odnieść się do problemu uporczywych bólów
kostno-stawowych nękających osoby starsze lub po urazach, gdyż wilgotne
powietrze i niska temperatura sprzyjają odnawianiu się skutków kontuzji oraz
dolegliwości bólowych związanych ze stawami. Nacieranie bolących miejsc
stosuje się podobnie jak w punkcie 3, ale warto jeszcze do mikstury dodać jedną
kroplę eterycznego olejku goździkowego z pąków (INCI Eugenia Caryophyllus
Flower Oil) o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.
Te proste sposoby i wybrane olejki eteryczne nie wyczerpują oczywiście
możliwości stosowania aromaterapii jesienią. Zainteresowanych czytelników
odsyłam do numerów: 4(78) t. 20 Jesień’2014 i 4(82) t. 21 Jesień’2015
Kwartalnika „Aromaterapia”.
Dr Beta®
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Z ŻYCIA PTA
Nasze patronaty
W ostatnich miesiącach bieżącego roku Zarząd PTA podjął dwie uchwały dotyczące
patronatów dla następujących wyrobów i firm.
 Uchwałę nr 3/05/2016 z dnia 31 maja 2016 r. dla książki pt. „Aromaterapia. Praktyczny
przewodnik po olejkach eterycznych” autorki Anny Huete wydanej w wydawnictwie
JEDNOŚĆ w Kielcach. Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne poleca tę książkę jako
rzeczowy i fachowy poradnik dla profesjonalistów i początkujących. Książka przyciąga
czytelnika ciekawą, kolorową, interesującą grafiką.
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 Uchwała Nr 4/08/2016 z 10 sierpnia 2016 r. dla produktu kosmetycznego OLUSHA
Aroma Bouquet Cuticle& Nail Repair Oil Odżywczo – regenerujący olejek do skórek i
paznokci produkowanego przez OLUSHA Sp. z o.o. 31-036 Kraków, ul. Halicka
10/11/214. Certyfikat Jakości PTA wydało po zapoznaniu się z pełną dokumentacją
wyrobu zgodną z wymaganiami Rozporządzenia UE 1223/2009 dot. kosmetyków.

Firmy, które uzyskały patronat PTA dla wyrobu kosmetycznego mogą powoływać się na
rekomendację PTA w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Szkolenia pod patronatem PTA
W czerwcu odbył się dwudniowy kurs „Podstawy aromaterapii” składający się z 8 godz.
wykładów prowadzonych przez dr Iwonę Konopacką-Brud i Władysława S. Brud oraz części
praktycznej z technik masażu aromaterapeutycznego. Kurs został zorganizowany przez
Szkołę Masażu MEDIKON w Warszawie, z którą PTA współpracuje od kilkunastu lat, a
wspólnie prowadzone szkolenia cieszą się niezmiennym zainteresowaniem.
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Fot. 1 Słuchacze kursu podczas wykładów. (Fot. W. S. Brud)

Fot. 2 Dr Iwona Konopacka – Brud (czwarta z prawej) z uczestnikami zajęć.
(Fot. W. S. Brud)

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 będzie 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
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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

Sponsorami nagród są:
Przedsiębiorstwo PPHU „KEJ” Sp. o. o. –
producent wyrobów medycznych i olejków eterycznych
oraz Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”
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.
Ostatni kurs odbył się 11 czerwca 2016 roku.
Kolejny planowany jest w przyszłym roku w czerwcu.
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 2017 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 !
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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

BYDGOSZCZ

- Sklep “ELD-MED” , ul. Wojska Polskiego 12, tel: 691 877 355

CZĘSTOCHOWA

- EkoApetyt, ul. Mickiewicza 4 lok.2, tel: 697 099 919

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
- LEMAR, ul. Kartuska 5, tel: (058) 380-26-66
- Sklep Zielarko- Medyczny „Kozłek”, ul. Kombatantów 4, tel: (058) 346 61 52

GDYNIA

- Kocanka, ul. Krasickiego 5, tel:(058) 621 08 81
- „FIRMED” ,ul. Inżynierska 52A, tel: 696-447-551
- „Skrzydła Natury”, ul. bp. Dominika 24 lok. 1, tel. (058) 535 02 85
- PaMaLuk, ul. Wójta Radtkiego 36-40 (box 301 – Hala Targowa),
tel.730-107-758

GŁOGÓW

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

GRODZISK
MAZOWIECKI

- „Lubczyk”, ul. 11-go listopada 32, tel. 607 096 748

GRUDZIĄDZ

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

GORZÓW
WIELKOPOLSKI

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

INOWROCŁAW

- Stowarzyszenie „FLANDRIA”, UL. Świętego Ducha 20, tel:(052)355-05-64
- Sklepik zielarski „Świętojańskie Ziele”, ul. Królowej Jadwigi 35/37,
tel: (052) 357-20-26

JELENIA GÓRA

- „Naturalnie”, 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
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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

KOSZALIN

- Sklep „Eljot Bliżej Natury”, ul. H. Modrzejewskiej 37, tel: 606 47 97 33

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. Zamenhofa 1, tel: (012) 411 48 68
- „Zdrowy Sklepik”, Plac Imbramowski 179/72 , tel: 502 334 120
- Sklep Medyczny „Esovio” ul. Bratysławska 2/6a, tel: (012) 622-06-60
- Sklep Zielarsko- Medyczny, ul. Na Błonie 17, tel: 601-082-696
- Sklep zielarsko-medyczny „Aronia”, ul. Łobzowska 57 tel: 697-069-706
- Sklep „Eco Beauty”, ul. Karmelicka 15a, tel: (012) 433 33 56
- Księgarnia „Odus”, ul. Mały Rynek 4, tel: (012) 432-03-30

LEGIONOWO

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

LESZNO

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

LUBLIN

- Cezal Lublin, ul. Jaczewskiego 8, tel:(081) 742 57 46

ŁOMŻA

- Animed, Kazańska 10, tel. (086) 218 99 21
- Medic, Hipokratesa 2, tel. (086) 218 49 19
- Medical, ul. Piłsudskiego 8, tel. (086) 218-81-87

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

NOWY DWÓR
MAZOWIECKI

-Apteka, ul. Warszawska 15, tel; (022) 775-44-43

OLSZTYN

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

OPOLE

- Sklep Zielarsko- Medyczny, ul. Reymonta 23, tel: (077) 454-75-51
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OSTROŁĘKA

- Sklep Zielarski, ul. Piłsudskiego 36a, tel: (029) 766 63 36

PIŁA

- Sklep Specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i ortopedycznorehabilitacyjnego „Freya-med”, ul. Witosa 2, tel: (067) 351-06-16

PŁOCK

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

POZNAŃ

-Zielarnia Officina Sanitatis, ul. Kraszewskiego 4, tel: (061) 848-30-30

RADOM

- Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA”, ul. Idalińska 53a, tel: 694-922-022
- Sklep „Armed-Ort”, ul. Bernardyńska 1, tel. (48) 340 29 03
- Sklep medyczny „Mikirad”, ul. Planty 13, tel:48 362 68 49

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
- Medical, ul. Farna 2, tel: (091) 489-19-28

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, ul. Najświętszej Marii
Panny 9/1, tel. 509024609

WAŁBRZYCH

- Sklep Zaopatrzenia Medycznego, ul. Armii Krajowej 13b, tel: (074)842-33-72

WARSZAWA

BIAŁOŁĘKA:
- Apteka „Hipokrates”, ul. Drogowa 5, tel. (022) 614 48 73
- Apteka, ul. Nagodziców 3, tel: (022) 614 96 47
BIELANY:
-Arnika, ul. Conrada 15a, pawilon 19 (Pasaż Chomiczówka)
tel: (022) 864-94-16
MOKOTÓW:
- Herba- Med. Sklep Zielarsko- Medyczny, ul. Nałęczowska 62,
tel: (022) 842-07-65
OCHOTA:
- Apteka K&D, ul .Grójecka 194/U16, tel; (22) 398-94-88
PRAGA PÓŁNOC:
- Apteka Bursztynowa, ul. Skoczylasa 10/12, tel. (022) 818 70 65
ŚRÓDMIEŚCIE:
- Sklep Czarodziejski „FRAIDA.PL” ul. Bracka 20, tel: (022) 827-69-90
- Apteka, Nowy Świat 18/20, tel: (022) 826-53-82
- Księgarnia „Nieznany Świat”, ul. Kredytowa 2, tel (022) 827-93-49
- Zielarnia, ul. Hoża 5/7, tel: (022) 629-24-44
URSYNÓW:
- Apteka, ul. Wąwozowa 23, tel. (022) 648 23 98
- Apteka, ul. Puszczyka 9, tel. (022) 641 54 01
- Sklep Zielarsko-Medyczny, Al. KEN 36 (Galeria Usyn.), tel. (022) 648 46 90
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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 „Intermedica”, ul Sycowska 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

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
- LUBFARM S.A., ul. Łęczyńska 43, tel. (81) 710 52 52

ŁÓDŹ

- Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. , Łódź, ul. Zbąszyńska 1,
tel. (42) 613 33 00

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
Marek Zwierz, Gdynia, tel. (058) 624 72 55
***
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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.
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KALENDARIUM
KOMUNIKAT POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
AROMATERAPEUTYCZNEGO
COPERNICUS – The Scientific
Journals Ranking System

KOLEJNA KONFRENECJA
MIĘDZYNARODOWEJ
FEDERACJI HANDLU
OLEJKAMI ETERYCZNYMI I
AROMATAMI

IFEAT

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.

odbędzie się w dniach 25-29 września 2016 w
hotelu Madinat Jumeirah w Dubaju pod hasłem:

Aromaterapia

ŚRODKOWY WSCHÓD
WYZWANIEM
DLA HISTORYCZNEGO
SKRZYŻOWANIA DRÓG
HANDLU ZAPACHAMI
I AROMATAMI

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

Czterodniowa Konferencja tradycyjnie
obejmuje część referatową, spotkania,
wystawy i szereg imprez towarzyszących.
Szczegółowe informacje o programie,
sposób rejestracji on-line, koszty
uczestnictwa i imprez można znaleźć na
stronie

https://www.ifeat.org/ifeat-2016dubai-conference-registration

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
tel. 22 5041759, fax 22 5041703
www.literatura.aromaterapia.pl
info@pta.org.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca
materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo
skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Przedruk tekstów za zgodą redakcji
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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, email: 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.
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