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Szanowni Państwo!
Po trzyletniej przerwie wznowiliśmy w 2015 roku Konkurs Aromaterapia i Nauka. W
tym numerze prezentujemy artykuł autorki nagrodzonej w konkursie pracy magisterskiej na
temat wykorzystania w recepturach kosmetycznych ekstraktu z nasion jeżyny, pozyskiwanego
metodą ekstrakcji nadkrytycznej. Ekstrakty roślinne otrzymywane w warunkach
nadkrytycznych spełniają europejskie kryteria dla surowców ekologicznych i naturalnych.
Światowy rynek kosmetyków naturalnych stale rośnie. W okresie ostatnich 10 lat wzrósł
czterokrotnie i stanowi obrót 20 mld dolarów rocznie. Badany w nagrodzonej pracy olejowy
ekstrakt z nasion jeżyny może być składnikiem naturalnych kosmetyków
aromaterapeutycznych, w których olejki eteryczne nie tylko nadają zapach, ale spełniają rolę
składników aktywnych.
W cyklu „Najcenniejsze olejki eteryczne” tym razem prezentujemy nieopisywany
jeszcze u nas olejek tujowy. Autorki artykułu prezentują między innymi charakterystykę
botaniczną tui, skład chemiczny olejku eterycznego, jego właściwości i zastosowania w
medycynie, farmacji i kosmetyce.
Autorka cyklu „Historie ziołowe” wymarzyła sobie marzymiętę i prezentuje opowieść
o tej roślinie. Marzymięta grzebieniasta, choć jest to roślina aromatyczna, to nie jest
popularnym surowcem, z którego otrzymuje się olejek eteryczny. Natomiast marzymięta
grzebieniasta stosowana jest w ziołolecznictwie, na przykład przy infekcjach, problemach
trawiennych itd. Roślina ta należy do rzadko występujących w Europie, stąd tak w życiu
codziennym jak i w literaturze jest rzadko stosowana i mało opisana.
Ten numer wydajemy na początku sezonu letniego, stąd też praktyczne porady
Dr Beta o olejkach eterycznych i zabiegach aromaterapeutycznych, polecanych szczególnie
latem.
W sezonie wakacji i urlopów znajdźmy trochę więcej czasu dla siebie, który tak
trudno wygospodarować w codziennej krzątaninie w domu i w pracy. Zabiegi z odpowiednio
dobranymi olejkami eterycznymi poprawią nastrój, kondycję i dodadzą urody.
Latem, kiedy szczególnie mocno reagujemy na otaczające zapachy, starannie wybierajmy
perfumy z letnich kolekcji wiodących domów perfumeryjnych, kierując się wskazówkami
autorki artykułu „Przygoda z perfumami”. Natomiast atrakcją rosyjskiego rynku
perfumeryjnego jest limitowana seria wody męskiej „Leaders Number One”, dla której
inspiracją była postać Władimira Putina. Tak oto do ludzi ze świata celebrytów, którzy pragną
kreować własny zapach, dołącza świat ludzi polityki.

Iwona Konopacka-Brud
Redaktor Naczelna
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W NUMERZE
Najcenniejsze olejki
dr inż. Anna Lis, inż. Rozalia Liszkiewicz
Olejek tujowy
W artykule przedstawiono opis botaniczny i występowanie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis L.)
oraz otrzymywanie olejku eterycznego z jego gałązek. Podano charakterystykę zapachową, parametry
fizykochemiczne i skład chemiczny olejku. Opisano właściwości i zastosowanie olejku tujowego w
medycynie, przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjno-kosmetycznym.
Aromaterapia i nauka
mgr inż. Bernadeta Domagała, dr inż. Magdalena Sikora
Ekstrakt z nasion jeżyny pozyskiwany w warunkach nadkrytycznych - możliwości wykorzystania
w kosmetyce
W artykule przedstawiono charakterystykę jeżyny Rubus laciniatus, składniki lotne i biologicznie aktywne,
obecne w owocach oraz w wyciągu z tej rośliny. Ponadto przybliżono działanie biologiczne, a także
zaprezentowano wyniki analizy ekstraktu nadkrytycznego z jej nasion. Przedstawiono również możliwości
wykorzystania wyciągu w recepturach wybranych preparatów kosmetycznych.
Historie ziołowe
dr inż. Ewelina Pióro – Jabrucka
Marzymięta grzebieniasta – Elsholtzia ciliata (Thunb. Hyl.)
Marzymięta grzebieniasta jest mało znaną rośliną aromatyczną z rodziny jasnotowanych. Stosowana jest
jednak od dawna w medycynie ludowej, kosmetyce, jako przyprawa. Ceniona jest także jako roślina
miododajna.
Przygoda z perfumami
mgr Monika Kaleta
Blask słońca w perfumerii
Ciepłe dni, pełne słonecznego blasku to dla Nas sygnał, że nastał już czas relaksu, wytchnienia i zabawy.
Przygotowując szczegółowy plan tegorocznych wypraw, powinniśmy również znaleźć chwilkę czasu na
zbadanie najnowszych propozycji tego sezonu przygotowanych przez kreatorów zapachów. Jakie nowinki
pojawiły się na rynku oraz jakie trendy dominują w świecie zapachów? Na te i inne pytania znajdą Państwo
odpowiedź w tym artykule.
Nowości
mgr farm. Andrzej Lesiecki
Mocna nowość w perfumerii
Przed świętami noworocznymi 2015 roku w Moskwie można było nabyć nowy kosmetyk dla mężczyzn.
Była to woda toaletowa o nazwie „Leaders Number One” w eleganckich flakonikach ze srebrnym profilem
prezydenta Rosji. Pomysł powstał w redakcji ekskluzywnego magazynu „Leaders”. Zapach opracował
znany w świecie perfumerii Vlad Rekunow z Białorusi. Inspiracją projektu była postać prezydenta Rosji
Władimira Władimirowicza Putina.
Recenzje
ikb
„Aromaterapia. Praktyczny przewodnik po olejkach eterycznych.”
Dr Beta Radzi
Olejki eteryczne latem
Spośród wielu olejków eterycznych wybrano kilka olejków kwiatowych i kilka olejków ziołowych, które
szczególnie zalecane są w sezonie letnim. Mieszanki olejków eterycznych do skóry podrażnionej słońcem,
do skóry podrażnionej ukąszeniami owadów i kilka innych to gotowe przepisy do wykorzystania w
zabiegach aromaterapeutycznych zalecanych przez Dr Beta®.
Informacje
Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne
- Z życia PTA
- Konkurs Aromaterapia i Nauka
- Kursy Aromaterapii pod patronatem PTA
- Gdzie kupować olejki eteryczne najwyższej jakości
- Gdzie korzystać z usług dyplomowanych aromaterapeutów
Kalendarium, Index Copernicus

Informacje dla Autorów i Czytelników
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CONTENTS
Most valuable essentials oils
dr Anna Lis, Rozalia Liszkiewicz Ch. E.
Cedar leaf oil
A review. Essential oil of white cedar (Thuja occidentalis) is presented. Production, physicochemical
data, chemical composition, properties and application of the oil in medicine, perfumery and cosmetic
industry are described.
Aromatherapy and science
Bernadeta Domagała M. Sc, dr Magdalena Sikora
Blackberry seed extract obtained under supercritical conditions - the possibility of application
in cosmetic
The article presents blackberry (Rubus laciniatus) characteristics including volatiles and bioactive
components present in the fruits and in seed extracts of the plant. Moreover some biological effect
of its components has also been presented and the results of SFE seed extract analysis have given.
The possibility of application of the extract in the selected cosmetic preparations has been performed.
Herbal stories
dr Ewelina Pióro – Jabrucka
Elsholtzia ciliata (Thunb. Hyl.)
The Elsholtzia ciliate is little known mostly aromatic plant from Lamiaceae, used as folk medicine,
cosmetics, food, and the source of honey manufacture.
Adventure of perfume
Monika Kaleta M. Sc
Sunshine in fragrances
Summer is the time of the year associated with relaxation, rest and fun. I hope that the new perfume
creations for this season were the perfect complement to the wonderful attractions of holiday travels.
What new products has appeared on the market and what are the current trends? In this article you will
find answers to these questions and much more.
News
Andrzej Lesiecki M. Sc
Strong novelty in the world perfumery
In Moscow at the end of 2015 you could buy a new cosmetic for men. It was an eau toilette called
“Leaders Number One” in elegant phial with silver profile of the Russian President. The idea was
born in the editorial exclusive magazine “Leaders”. Fragrance was created by Vlad Rekunow from
Belarus a well-known in the world of perfumery. The project was inspired by the character of
Russian President Vladimir Vladimirowich Putin.
Review
ikb
"Aromatherapy. Practical guide to essential oils. "
Dr Beta Advises
Essential oils summer
From many essential oils few floral and few herbal were selected which are especially advised to be
used in summer season. Proposed mixtures of these oils can be used in treatment of skin irritated by
sun exposure, or by insect bites and in some other cases and are ready made formulas to be applied
in Dr Beta aromatherapy.
Information
- Polish Aromatherapy Association
- Aromatherapy and Science Competition
- Aromatherapy courses
- Where to buy quality essentials oils
- Where to find aromatherapeutistis –useful addresses
Calendar, Index Copernicus
Information for Authors and for Readers
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Recenzje
„AROMATERAPIA. PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO
OLEJKACH ETERYCZNYCH.”
Patronat Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
Autorką książki pod tytułem „Aromaterapia. Praktyczny przewodnik po
olejkach eterycznych” jest Anna Huete. W oryginale książka wydana jest po
hiszpańsku, jej przekładu dokonała Karolina Sikora-Zachariasz. Wydawnictwo
JEDNOŚĆ z Kielc podjęło się wydania książki i wprowadzenia na rynek Polski.
Książka przyciąga czytelnika od pierwszego wrażenia estetyczną grafiką,
ciekawymi fotografiami, ogólnie przejrzystym obrazem tekstów.
Autorka prezentuje 58 olejków eterycznych (w tym ekstrakty) podając między
innymi ogólną charakterystykę rośliny, typ zapachu olejków eterycznych,
główne składniki chemiczne olejków, ich zastosowania terapeutyczne i
pielęgnacyjne. Tak przejrzysty opis każdego z olejków eterycznych ułatwia
korzystanie

z

książki

czytelnikom

zainteresowanym

zabiegami

aromaterapeutycznymi i stosowaniem olejków w praktyce z uwzględnieniem
bezpieczeństwa zabiegów.
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Ogólna

wiedza

o

historii

aromaterapii,

otrzymywaniu

olejków

eterycznych, typach zabiegów i zalecanych metodach stosowania olejków
eterycznych wprowadza czytelników w świat aromaterapii i uroków pachnących
darów natury stosowanych w celach prozdrowotnych i pielęgnacyjnych.
Książka skierowana jest do wszystkich miłośników aromaterapii,
zwolenników naturalnych kosmetyków, naturalnych zabiegów terapeutycznych i
sympatyków zdrowego trybu życia. Będzie też doskonałym prezentem dla osób
dbających o siebie i swoich bliskich, czerpiących przyjemność z zabiegów
pielęgnacyjnych, relaksujących masaży, poszukujących metod wyciszania
emocji i łagodzących stres.
Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne poleca tę książkę jako
wciągającą lekturę i pasjonujący poradnik o aromaterapii dla początkujących i
specjalistów.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydawnictwa:
http://jednosc.com.pl/product_info.php?products_id=2826

ikb/
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Dr Beta Radzi
OLEJKI ETERYCZNE LATEM
Spośród wielu olejków eterycznych wybrano kilka olejków kwiatowych i kilka olejków
ziołowych, które szczególnie zalecane są w sezonie letnim. Mieszanki olejków eterycznych
do skóry podrażnionej słońcem, do skóry podrażnionej ukąszeniami owadów i kilka innych to
gotowe przepisy do wykorzystania w zabiegach aromaterapeutycznych zalecanych
przez Dr Beta®.

Olejki eteryczne kwiatowe i ziołowe najlepiej wpisują się w letni świat
zapachów bujnie kwitnącej roślinności. Te „letnie” olejki eteryczne, jeśli
zapoznać się z wykresem trwałości zapachu i skuteczności działania, mieszczą
się w górnej strefie tego wykresu - są więc olejkami silnie działającymi, a ich
zapach długo jest wyczuwalny.
Świat letnich zapachów oddają przede wszystkim destylowane z
kwitnących kwiatów drzewa pomarańczowego olejek eteryczny neroli (Citrus
Aurantium Amara Flower Oil), destylowany z kwiatów bułgarskiej róży
damasceńskiej olejek różany (Rosa Damascena Flower Oil), olejek eteryczny
ylangowy (Cananga Odorata Flower Oil) z indonezyjskiego drzewa
kanagowego oraz olejek eteryczny geraniowy (Pelargonum Graveolens Oil).
Typowe olejki eteryczne ziołowe oddające wonne zapachy lata to olejek
eteryczny lawendowy (Lavandula Angustifolia Oil), olejek eteryczny mięty
pieprzowej (Mentha Piperita Oil), olejek eteryczny rozmarynowy (Rosmarinus
Officinalis Oil) oraz olejek eteryczny rumianku rzymskiego (Anthemis Nobilis
Oil). Mieszanki olejków eterycznych będące ich kompozycjami mają
zastosowanie

w

różnorodnych

zabiegach

aromaterapeutycznych

pielęgnacyjnych i terapeutycznych. I tak na przykład olejek eteryczny
lawendowy o świeżym, delikatnym zapachu kwiatowo-ziołowym jest cennym
surowcem w ziołolecznictwie oraz często stosowany jest w aromaterapii do
pielęgnacji skóry oraz chorobach skóry jak stany zapalne czy infekcje. W
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sezonie letnim często nasza skóra narażona jest na podrażnienia słoneczne,
łatwo też można się zarazić grzybicą korzystając z publicznych kąpielisk.
Mieszanka „Letnie zioła 1” - do skóry podrażnionej
Olejek eteryczny lawendowy

5 kropli

Olejek eteryczny rumianku rzymskiego 3 krople
Olejek eteryczny geraniowy

2 krople

Mieszankę w ilości 30 kropli należy rozpuścić w 100 ml naturalnego oleju z
nasion winogron lub ze słodkich migdałów, wstrząsnąć i przechowywać w
butelce z ciemnego szkła. Taką oliwką należy smarować podrażnioną słońcem
skórę 2-3 razy dziennie, pozostawiać do wchłonięcia, chronić oczy.
W przypadku skóry podrażnionej ukąszeniami owadów, co o tej porze roku
przytrafia się często, powyższą mieszankę należy zmodyfikować i stosować jak
wyżej.
Mieszanka „Letnie zioła 2” - do skóry po ukąszeniach owadów
Olejek eteryczny mięty pieprzowej

4 krople

Olejek eteryczny lawendowy

4 krople

Olejek eteryczny rumianku rzymskiego 2 krople
Propozycje letnich mieszanek i zabiegów aromaterapeutycznych na
bazie olejku eterycznego mięty pieprzowej opisane zostały w poprzednim letnim
numerze kwartalnika Aromaterapia Lato 2015 nr 3 (81) t.21.
Mieszanka „Letnie zioła 3” – grzybice stóp
Olejek eteryczny lawendowy

5 kropli

Olejek eteryczny drzewa herbacianego 3 krople
Olejek eteryczny rumianku rzymskiego 2 krople
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Przygotować należy oliwkę według przepisu podanego wyżej i stosować na
stopy 2 razy dziennie. Można też stosować mieszankę „Letnie zioła 3” w formie
zimnych kompresów na skórę stóp, szczególnie palców i paznokci

Mieszanki kwiatowe
Mieszanki aromaterapeutyczne z olejkami kwiatowymi, na przykład różanym
mogą być stosowane tak w zabiegach pielęgnacyjnych w SPA, kosmetykach
pielęgnacyjnych, jak i w celach terapeutycznych.
Mieszanka „Letnie kwiaty 1” – do skóry twarzy 50+
Olejek eteryczny geraniowy

3 krople

Olejek eteryczny lawendowy

2 krople

Olejek eteryczny różany

2 krople

Olejek eteryczny neroli

2 krople

Olejek eteryczny rozmarynowy 1 kropla
20 kropli mieszanki należy rozpuścić w 90 ml oleju ze słodkich migdałów i
dodać 10 ml oleju awokado, całość wstrząsnąć. Butelkę z ciemnego szkła z
oliwką przechowywać szczelnie zamkniętą, w temperaturze pokojowej. Oliwkę
należy wklepywać w skórę twarzy i szyi najkorzystniej przed snem, stosować
systematycznie.
Mieszanka „Letnie kwiaty 2” - uspokajająco-nasenna do masażu i kąpieli
Olejek eteryczny różany

3 krople

Olejek eteryczny rumianku rzymskiego 4 krople
Olejek eteryczny lawendowy

3 krople
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10

kropli

powyższej

mieszanki

dodawać

do

wieczornej

kąpieli

aromaterapeutycznej przed snem trwającej 15 minut. Tę samą mieszankę można
stosować w postaci oliwki do masażu całego ciała lub wcierania w stopy przed
snem. Aby przygotować Oliwkę Nasenną należy 30 kropli mieszanki „Letnie
kwiaty 2” dodać do 100 ml oleju z nasion winogron. Oliwkę należy wcierać w
stopy codzienne wieczorem przed snem aż do ustąpienia problemu.
Zaproponowane mieszanki olejków nie wykorzystują wszystkich możliwości
zastosowania kwiatowych i ziołowych olejków eterycznych w zabiegach
aromaterapeutycznych. Są to jedynie przykłady wielostronnego działania
olejków eterycznych na skórę i emocje człowieka. Umiejętne dobieranie
olejków eterycznych w aktywne ich mieszanki o zdefiniowanym działaniu
umożliwia naturalną pielęgnację skóry i nieinwazyjne zabiegi prozdrowotne w
zgodzie z otaczającą przyrodą.

DR BETA
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Z ŻYCIA PTA
Jak co roku zarząd PTA podsumował działalność za rok 2015. Zgromadzenie
Ogólne Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego odbyło się w dniu
14 maja 2016 r. w CBF Nowy Świat w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12.
Przewodniczący przedstawił porządek zebrania.
Część I.
1. Omówienie działalności PTA w 2015 roku:
– sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku,
– sprawozdanie finansowe.
2. Udzielenie skwitowania Członkom Zarządu.
3. Prezentacja nowo przyjętych członków Towarzystwa.
4. Wolne wnioski.
Część II.
1. Wręczenie Nagród Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka 2015.
2. Prezentacja przez laureatkę mgr Patrycję Molską pracy magisterskiej pt.
„Aromaterapia w schorzeniach narządu ruchu”, nagrodzonej w Konkursie
Aromaterapia i Nauka 2015.
3. Prezentacja przez laureatkę mgr Bernadetę Domagała pracy magisterskiej
pt. „Ekstrakt z nasion jeżyny pospolitej pozyskiwany w warunkach
nadkrytycznych – możliwość wykorzystania w kosmetyce”, nagrodzonej w
Konkursie Aromaterapia i Nauka 2015.
Porządek zebrania został przyjęty przez zebranych bez uwag.
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Przewodniczący zebrania poprosił Przewodniczącą Zarządu o przedstawienie
sprawozdania. W części I Przewodnicząca omówiła działalność PTA w 2015 r.
W zakresie działalności wydawniczej:
• Kontynuacja działalności wydawniczej wersji elektronicznej kwartalnika
Aromaterapia (4 numery w 2015 r., tom 21) www.literatura.aromaterapia.pl
• W roku 2016 wydaliśmy 2 numery Zima 1 (83) t. 22 i Wiosna Nr 2 (84) t. 22
• Modyfikacja portalu www.literatura.aromaterapia.pl
W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano:
• 26 września 2015 r. – kurs w siedzibie PTA, wykłady pt. „Podstawy
Aromaterapii” oraz warsztaty kreacji mieszanek olejków eterycznych. Liczba
uczestników – 17 osób.
• W przygotowaniu jest kurs online pt. „Aromaterapia w teorii i w praktyce” na
podstawie wykładów autorskich opracowanych przez dr Iwonę Konopacką –
Brud i dra Władysława S. Bruda. Kurs składa się z części teoretycznej - 12
wykładów oraz Warsztatów aromaterapeutycznych komponowania mieszanek
olejków eterycznych.
Współpraca z mediami.
W roku 2015 pod patronatem PTA zostały opublikowane następujące artykuły:
• Beauty Forum 1-2/2015 – Natura w służbie piękna
• Beauty Forum 3/2015 – U progu wiosny
• Beauty Forum 4/2015 – Jakość w każdej kropli
• Beauty Forum 6/2015 – Zapach lata
• Beauty Forum 9/2015 – Więcej niż trend
• Beauty Forum 10/2015 – Migdałowe love
• Beauty Forum 12/2015 – Halo! Pobudka!
• Świat Przemysłu Kosmetycznego – Kompozycje zapachowe w produktach
kosmetycznych
• Beauty Inspiration 5/2015 – Aromaterapia jesienią
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Konkurs Aromaterapia i Nauka 2015
Przewodnicząca przedstawiła wyniki Konkursu Aromaterapia i Nauka,
VI Edycja. Jury konkursu „Aromaterapia i Nauka 2015” w składzie:
dr inż. Iwona Konopacka-Brud – Przewodnicząca Zarządu PTA
mgr Andrzej Lesiecki – V-ce Przewodniczący Zarządu PTA
dr inż. Władysław S. Brud – Honorowy Prezes Zarządu PTA
po zapoznaniu się z pracami magisterskimi nadesłanymi na konkurs,
postanowiło przyznać dwie równo cenne nagrody w wysokości 600 zł dla
autorek prac magisterskich:
Pani Patrycji Molskiej za pracę pt. „Aromaterapia w schorzeniach narządu
ruchu”, wykonaną w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Promotor - dr
Elżbieta Kowalska–Wochna.
Pani Bernadecie Domagała za pracę pt. „Ekstrakt z nasion jeżyny pospolitej
pozyskiwany w warunkach nadkrytycznych – możliwość wykorzystania w
kosmetyce” wykonaną na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechniki Łódzkiej. Promotor - dr inż. Magdalena Sikora.
Obie laureatki

konkursu

przedstawiły

bardzo

interesujące

prezentacje

wykonanych i obronionych prac magisterskich. Prace te będą stanowiły
tematykę artykułów, które ukażą się w naszym czasopiśmie. W bieżącym
numerze prezentujemy artykuł Pani Bernadety Domagała, na stronach 20 – 30.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie finansowe. Komisja
Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu PTA w 2015 r. i
zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Zarząd otrzymał
skwitowanie z działalności za 2015 r. (Uchwała Nr 1). Pełny protokół ze
Zgromadzenia Ogólnego, dla członków PTA, jest dostępny w siedzibie
stowarzyszenia.
Nowi członkowie stowarzyszenia.
Na zebranie przybyła Pani Olga Myslovska, przyjęta w poczet członków PTA
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w 2015 r. Otrzymała Certyfikat członkostwa oraz odznakę PTA od
Przewodniczącej Zarządu. Przedstawiła swój dorobek zawodowy: prowadziła
salon kosmetyczny, aktualnie mieszka w Krakowie, pragnie rozwijać
działalność gospodarczą i podjęła próbę stworzenia własnego wyrobu: „Oliwki
do pielęgnacji paznokci i skórek” na bazie olejów roślinnych i olejków
eterycznych.

Fot. 1 Przewodnicząca Zarządu dr Iwona KonopackaBrud przedstawia sprawozdanie Zarządu z działalności
w roku 2015

Fot. 2 Przewodnicząca Zarządu dr Iwona KonopackaBrud i pani Olga Myslovska

W części II zebrania autorki nagrodzonych prac w Konkursie Aromaterapia i
Nauka 2015 pani Patrycja Molska i Bernadeta Domagała otrzymały dyplomy
oraz nagrody pieniężne w wysokości 600 zł każda. Następnie przedstawiły
prezentacje multimedialne dotyczące nagrodzonych prac magisterskich.
Na zakończenie tej części zebrania Vice-Przewodniczący PTA mgr Andrzej
Lesiecki przedstawił ciekawą informację o nowych perfumach „Leaders
Number One” stworzonych przez perfumiarza z Białorusi, których inspiracją
jest sylwetka Władimira Putina. O tym hicie rynkowym prezentujemy w tym
numerze reportaż pana Andrzeja Lesieckiego na stronach 41-43.
Zebranie, szczególnie jego druga część, wzbudziło żywe zainteresowanie
słuchaczy. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie PTA, bo warto być z
nami.
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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
odbędzie się 24 września 2016 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 !
3(85) t. 22 Lato ’2016 Aromaterapia
57
www.literatura.aromaterapia.pl

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

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

GDYNIA

- Kocanka, ul. Krasickiego 5, tel:(058) 621 08 81
- „FIRMED” ,ul. Inżynierska 52A, tel: 696-447-551

GŁOGÓW

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

GRUDZIĄDZ

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

GORZÓW WIELK.

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

INOWROCŁAW

- Stowarzyszenie „FLANDRIA”, UL. Świętego Ducha 20, tel:(052)355-05-64

JELENIA GÓRA

- Naturalnie, I. Lewandowska, 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

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

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. Zamnhofa 1, tel: (012) 411 48 68
- „Zdrowy Sklepik”, Plac Imbramowski 179/72 , tel: 502 334 120

LEGIONOWO

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

LESZNO

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

- Cezal Lublin, ul. Jaczewskiego 8, tel:(081) 742 57 46
- Naturalna Medycyna, ul. Narutowicza 34, 20-016 Lublin

ŁOMŻA

- Animed, Kazańska 10, tel. (086) 218 99 21
- Medic, Hipokratesa 2, tel. (086) 218 49 19

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

OLSZTYN

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

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

RADOM

- Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA”, ul. Idalińska 53a, tel: 694-922-022

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

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, Najświętszej Marii
Panny 9/1, tel. 509024609

WARSZAWA

- Apteka, ul. Wąwozowa 23, tel. (022) 648 23 98
- Apteka Bursztynowa, ul. Skoczylasa 10/12, tel. (022) 818 70 65
- Apteka „Hipokrates”, ul. Drogowa 5, tel. (022) 614 48 73
- Apteka, ul. Puszczyka 9, tel. (022) 641 54 01
- Sklep Zielarsko-Medyczny, Al. KEN 36 (Galeria Usyn.), tel. (022) 648 46 90
- Sklep Czarodziejski „FRAIDA.PL” ul. Bracka 20, tel: (022) 827-69-90
- Zielarnia, ul. Hoża 5/7, tel: (022) 629-24-44
- Arnika, ul. Conrada 11/13, pawilon 3 (Pasaż Chomicz.) tel: (022) 864-94-16
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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 „Intern-Medica”, ul Synowska 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
- PHU Fagot, ul. Zacisze 24, tel: 509 113 519

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

ŁÓDŹ

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

SZCZECIN

- Cefarm Szczecin, ul. Ks. Ziemowita 10, tel. (91) 480 22 47

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
3(85) t. 22 Lato ’2016 Aromaterapia
61
www.literatura.aromaterapia.pl

Marek Zwierz, Gdynia, tel. (058) 624 72 55
***
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

KOLEJNA KONFRENECJA
MIĘDZYNARODOWEJ
FEDERACJI HANDLU
OLEJKAMI ETERYCZNYMI I
AROMATAMI

47 MIĘDZYNARODOWE
SYMPOZJUM NA TEMAT
OLEJKÓW ETERYCZNYCH

IFEAT

ODBĘDZIE SIĘ

ISEO 2016

W DNIACH

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

ŚRODKOWY WSCHÓD
WYZWANIEM
DLA HISTORYCZNEGO
SKRZYŻOWANIA DRÓG
HANDLU ZAPACHAMI
I AROMATAMI
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

11-14 WRZEŚNIA W NICEI
Program Sympozjum obejmuje 5 sesji
referatowych, prezentacje referatów
plakatowych (postery), panele dyskusyjne,
wycieczkę na tereny plantacji i imprezy
towarzyszące. Program ramowy
Sympozjum, streszczenia referatów
plenarnych, informacje dotyczące
rejestracji, hoteli, cen itd. można znaleźć
na stronie Sympozjum
http://unice.fr/colloques/iseo
Studenci mogą ubiegać się o ufundowane
przez Międzynarodową Federację Handlu
Olejkami Eterycznymi i Aromatami –
IFEAT zwolnienie z opłaty za
uczestnictwo w Sympozjum. Szczegóły
podano na podanej wyżej Stronie
Sympozjum
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KOMUNIKAT POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
AROMATERAPEUTYCZNEGO
COPERNICUS – The Scientific
Journals Ranking System

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 –
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pozytywnie sklasyfikowany w systemie IC, również
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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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