Najcenniejsze olejki

OLEJEK RÓŻANY

Olejek różany jest otrzymywany z płatków kwiatowych Rosa damascena i Rose de Mai. W artykule
przedstawiono sposób otrzymywania, charakterystykę organoleptyczną, parametry fizykochemiczne i
skład chemiczny olejku eterycznego, konkretu, absolutu i wody różanej. Opisano ich wykorzystanie w
przemyśle perfumeryjnym, medycynie i aromaterapii.

DR INŻ. ANNA LIS

Aromaterapia i nauka
PRZECIWGRZYBICZE DZIAŁANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH – CZĘŚĆ II
AKTYWNOŚĆ WOBEC DERMATOFITÓW
W części pierwszej artykułu, opublikowanego w poprzednim wydaniu kwartalnika „Aromaterapia”,
przedstawiono przegląd olejków eterycznych o aktywności wobec drożdżaków. W niniejszej części,
będącej kontynuacją tematu, omówiono aktywność farmakologiczną olejków eterycznych wobec
dermatofitów.

MGR KAROLINA GRABOWSKA
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW JANECZKO

Historie ziołowe
PIETRUSZKA (PETROSELINUM HORTENSE HOFFM.)
WARZYWO PRZYPRAWOWE
Korzeń pietruszki jest wysoko cenionym warzywem, bogatym w witaminy, a zwłaszcza sole
mineralne, podobnie zresztą jak liście, które można pokusić się o stwierdzenie, stanowią najbardziej
znaną i uniwersalną przyprawę w polskich domach. Pietruszka jest także stosowana w lecznictwie i
kosmetyce naturalnej. Jej organy surowcowe lub wyciągi z nich uzyskane wchodzą skład różnych
preparatów o działaniu moczopędnym, odkażającym drogi moczowe i regulującym funkcjonowanie
przewodu pokarmowego. W kosmetyce od dawna wykorzystywane są także właściwości wybielające
pietruszki.

DR INŻ. EWELINA PIÓRO-JABRUCKA

Przygoda z perfumami

LETNI ZAWRÓT GŁOWY W PERFUMERII
Jak każda pora roku, tak i lato, ma swoją własną oprawę zapachową. Zapraszam na intrygującą
wyprawę szlakiem zapachów lata. Jakie nowości zagoszczą na naszym perfumeryjnym rynku w tym
sezonie? Na to i na wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi w tym artykule wewnątrz numeru.

MGR MONIKA KALETA
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Prezentacje
JEST APTEKA PRZY RYNKU W WARSZAWIE
Małżonkowie

Jolanta i Kazimierz Radeccy to wybitne osobistości

warszawskiego środowiska farmaceutycznego. Obydwoje są absolwentami
Wydziału Farmacji Akademii Medycznej i od ponad 40 lat poza pracą
zawodową w branży farmaceutycznej są aktywnymi uczestnikami życia
środowiska farmaceutów polskich i inicjatorami wielu cennych przedsięwzięć.
Jednym z największych osiągnięć Pani mgr Jolanty Radeckiej jest stworzenie
Aptekarskiego Domu Opieki „Nestoria” w Piasecznie pod Warszawą dla osób w
podeszłym wieku. Schorowanym kolegom aptekarzom Pani Jolanta Radecka
poświęca dużo prywatnego czasu ofiarowując im ciepło i opiekę, nie oczekując
niczego w zamian. Pan doktor Kazimierz Radecki pełnił wiele zaszczytnych
funkcji: jako z-ca dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 AM w
Warszawie, trzy kadencje był prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego, przyczynił się do powstania Muzeum
Farmacji w Warszawie. Był również współzałożycielem i przewodniczącym
Izby Gospodarczej Prywatnych Właścicieli Aptek w Warszawie - jeszcze przed
utworzeniem Izb Aptekarskich, a jest dotychczas zaangażowanym w pracę
Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej od początku jej istnienia.
Dumą Państwa Radeckich jest dziś Apteka Kosma i Damian na
warszawskiej Starówce.
Od 1990 r. apteka "Kosma i Damian" na Rynku Starego Miasta w
Warszawie obchodzi swoje święto. Jest to dzień Patronów Apteki Kosmy i
Damiana przypadający na 26 września. Zmieniają się pracownicy apteki,
pacjenci i klienci, partnerzy, nawet wystrój apteki nieco się zmienia, ale to co
najistotniejsze pozostaje - Święto Apteki. W każdym roku Patroni Kosma i
Damian przypominają o czymś bardzo ważnym, co powinno cechować
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aptekarzy. Życzeniem Patronów było dawanie nadziei wraz z lekiem wszystkim
Pacjentom. Takie przesłanie podjął Personel Apteki w 2010 r. z okazji 20-lecia
pracy Apteki „Kosma i Damian”. Towarzyszy ono również właścicielom przez
całe życie w ich farmaceutycznej misji.

Fot. 1 Patroni apteki Kosma i Damian

Fot. 2,3 Wewnątrz apteki, wśród wielu preparatów na półkach olejki eteryczne i kosmetyki
z serii Dr Beta

Więcej informacji o historii apteki wewnątrz numeru 3 (65) t. 17 Lato’2011
red.
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