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Szanowni Państwo!
W kwietniu tego roku minęło 25 lat od utworzenia i zarejestrowania Polskiego
Towarzystwa Aromaterapeutycznego. W tym numerze kwartalnika poświęcamy kilka stron
historii PTA, które to ogólnopolskie stowarzyszenie stworzyło kwartalnik i patronuje
naszemu czasopismu Aromaterapia od początku jego istnienia. Tych kilka stron historii PTA
przybliży ludzi stowarzyszenia i ich zasługi dla rozwoju aromaterapii w Polsce oraz
podstawowe osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego.
W cyklu „Najcenniejsze Olejki Eteryczne” już po raz drugi poświęcamy miejsce
olejkom sandałowym, z których najcenniejszym jest Santalum album pochodzący z Indii.
Najlepiej przebadany i rozpowszechniony olejek sandałowy stosowany w aromaterapii na
całym świecie w zabiegach uspokajających, relaksujących i przeciw stresowych, jest obecnie
trudno dostępny na rynkach światowych ze względu na coraz mniejszą dostępność surowca i
niską odnawialność plantacji sandałowca w Indiach. Stąd też poszukiwanie zamienników
sandałowca, innych jego gatunków olejkodajnych, o podobnych właściwościach
zapachowych i terapeutycznych. Szczególnie w Australii, na kontynencie nie do końca
jeszcze przebadanych gatunków endemicznych bardzo bogatych obszarów tego wielkiego
kontynentu, trwają badania olejków eterycznych sandałowych rodzimego pochodzenia.
Opisywany w tym numerze olejek eteryczny z drzewa Buddy Eremophila mitchellii benth.,
zwany też inaczej olejkiem z „fałszywego sandałowca”, jak pokazują badania, chociaż
zapachowo jest bardzo zbliżony do olejku Santalum album, nie może zastąpić go w
aromaterapii, ze względu na potencjalną toksyczność. Olejek ten musi być jeszcze dokładnie
zbadany pod kątem bezpieczeństwa jego stosowania w aromaterapii.
W cyklu „Historie ziołowe” w letnim numerze kwartalnika prezentujemy artykuł o
poziomce pospolitej o aromatycznych owocach i bardzo cenionych w ziołolecznictwie
liściach, która w naszym klimacie owocuje w lipcu. Zbierajmy poziomki najlepiej naturalne,
bo te leśne mają niepowtarzalny aromat i wspomnienia rozkoszy smaku pozostają na długo,
choć świeże owoce rosną bardzo krótko.
W czasie leśnych wędrówek można chronić się przed komarami i kleszczami
naturalnymi olejkami eterycznymi, a jak je wybrać i używać jako repelenty radzi w tym
numerze Dr Beta.
W świat letnich zapachów perfumeryjnych wprowadza nas autorka artykułu „Wonne Klimaty
Lata” i cytując za artykułem pamiętajmy, że zapach perfum „dobieramy tak, by stanowił
dopełnienie naszej osobowości. W ten sposób wysyłamy otoczeniu wonną wiadomość o
sobie...”
Zapraszam Wszystkich Państwa do lektury.
Iwona Konopacka – Brud
Redaktor Naczelna
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W NUMERZE
Najcenniejsze olejki
mgr inż. Justyna A. Dąbrowska, dr hab. Krzysztof B. Śmigielski
Olejek eteryczny z drzewa Buddy (Eremophila mitchellii Benth.), fałszywego sandałowca
Przedstawiono charakterystykę botaniczną i występowanie Eremophila mitchellii. Scharakteryzowano
olejek eteryczny z drzewa Buddy oraz jego aktywność biologiczną.
Aromaterapia i nauka
mgr inż. Natalia Maślińska
Zastosowanie olejków eterycznych w kosmetykach na rozstępy
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Artykuł omawia temat wykorzystania olejków eterycznych jako substancji aktywnych w kosmetykach
na rozstępy. Wyjaśnia czym są rozstępy, opisuje substancje, które mogą być wykorzystane w
preparatach na rozstępy, ze szczególnym uwzględnieniem olejków eterycznych, ich składów i
oddziaływania na głębsze warstwy skóry oraz porusza kwestię bezpieczeństwa stosowania olejków
eterycznych przez kobiety w ciąży.
Historie ziołowe
dr inż. Ewelina Pióro – Jabrucka
Poziomka pospolita (Fragaria vesca L.)

32

Liście poziomki właściwej (Fragaria vesca L.) działają ściągająco oraz moczopędnie i mają
właściwości oczyszczające krew. Bardzo aromatyczne owoce najczęściej spożywane są na świeżo. Są
źródłem
wielu
witamin
i
soli
mineralnych.
Mają
właściwości
odżywcze
i witaminizujące.
Przygoda z perfumami
mgr Monika Kaleta
Wonne klimaty lata
Nastało lato!!! Czas pełen radości i beztroskiej zabawy. Przygotowując plany tegorocznych wypraw,
powinniśmy również znaleźć chwilkę czasu na zbadanie najnowszych propozycji tego sezonu
przygotowanych przez kreatorów zapachów. Oby nowe kreacje perfumeryjne na ten sezon stanowiły
idealne dopełnienie wspaniałych atrakcji wakacyjnych wojaży. Jakie nowinki pojawiły się na rynku oraz
jakie trendy dominują w świecie zapachów? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedz w tym
artykule.
Dr Beta Radzi
Naturalna ochrona przed komarami i kleszczami
Polskie piękne lato ma niestety tę przypadłość, że mnożą się insekty, głównie komary i kleszcze,
których ukąszenia są nieprzyjemne i niebezpieczne. Niektóre naturalne olejki eteryczne mają cechy
repelentów, czyli odstraszają owady. Dr Beta radzi, które olejki eteryczne wybrać i jak je stosować aby
skutecznie odstraszyć komary i kleszcze.
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Dr Beta Radzi
NATURALNA OCHRONA
PRZED KOMARAMI I KLESZCZAMI
Polskie piękne lato ma niestety tę przypadłość, że mnożą się insekty, głównie komary i
kleszcze, których ukąszenia są nieprzyjemne i niebezpieczne. Niektóre naturalne olejki
eteryczne mają cechy repelentów, czyli odstraszają owady. Dr Beta radzi, które olejki
eteryczne wybrać i jak je stosować aby skutecznie odstraszyć komary i kleszcze.

Przed nami wszystko co najlepsze w klimacie - cudny sezon letni,
wakacje, urlopy, nastrojowe spotkania, eventy i długie letnie wieczory spędzane
w ogródkach i wśród natury. Całe letnie dłuższe dni zachęcają do spędzania
czasu na zewnątrz, w miastach - w parkach i ogrodach, poza miastem - na
łąkach i w lasach, czyli jak to mówimy kolokwialnie - na łonie natury. Jedynym
minusem letniego sezonu spędzanego w kontakcie z naturą są owady krążące
nad nami, tak jak to jest w przypadku komarów, które kłują najczęściej boleśnie,
a u niektórych z nas wywołują reakcje alergiczne. Drugim podstępnie
atakującym nas insektem jest kleszcz; jest dla nas niewidoczny, ale jego
ukąszenia niosą za sobą ryzyko zakażenia boreliozą, która niesie duże
zagrożenia dla zdrowia. Bronimy się przed tymi ukąszeniami stosując różne
metody i preparaty, a są to najczęściej substancje biobójcze nieobojętne dla
zdrowia.
Warto abyśmy wszyscy skorzystali z podpowiedzi i mądrości natury, w
której naturalnie, emitowane przez świat roślin, pachnące olejki eteryczne
działają jako repelenty odstraszając zapachem niechciane szkodniki. Naturalny
olejek mięty pieprzowej i inne olejki miętowe, naturalny olejek cytronelowy,
naturalny olejek paczulowy, naturalny olejek lawendowy i kilka innych to
poznane i przebadane naturalne repelenty owadów. Pojedyncze olejki eteryczne
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lub ich kilkuskładnikowe mieszanki stosowane mogą być do nawaniania na
przykład

z

kominków

aromaterapeutycznych

lub

vapomizerów

w

pomieszczeniach, ale również na balkonach, tarasach itp. Przykładowe
mieszanki mają świeży, lekki ziołowy zapach przyjemny dla wszystkich
domowników i ich gości:

Mieszanka VAPO KOMAR1
Naturalny olejek eteryczny cytronelowy

4 krople

Naturalny olejek eteryczny paczulowy

3 krople

Naturalny olejek eteryczny mięty pieprzowej

3 krople

Mieszanka VAPO KOMAR 2
Naturalny olejek eteryczny mięty pieprzowej

4 krople

Naturalny olejek eteryczny cytronelowy

4 krople

Naturalny olejek eteryczny lawendowy

2 krople

W przypadku spacerów, kiedy błądzimy nogami po trawie, chaszczach,
wśród krzewów, zawsze lepiej założyć kryte buty, długie spodnie, długi rękaw,
a już na pewno trzeba wetrzeć w odkrytą skórę gotowy, kupiony preparat z
olejkami eterycznymi, gdyż nigdy bezpośrednio na odkrytą skórę nie należy
wcierać nierozcieńczonych naturalnych olejków eterycznych. Wszystkie
wymagania repelentu z naturalnymi olejkami eterycznymi spełnia łagodnie
działający na skórę KOMAROSTOP® DR BETA® który skutecznie odstrasza
tak komary jak i kleszcze i - jak pokazują badania - przez 6 godzin zabezpiecza
nas przed owadami. Po tym czasie nacieranie trzeba powtórzyć. Komarostop ®
Dr Beta® ma lekką konsystencję, a lotne składniki w nim zawarte nie
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pozostawiają plam, może więc być stosowany nie tylko na skórę ale również na
ubranie, tak aby zapach olejków eterycznych nawet z daleka odstraszał owady.
Należy zawsze używać olejków eterycznych, najwyższej jakości, kupując olejki
eteryczne szukaj na etykietach nazw według INCI:
Olejek eteryczny cytronelowy – INCI: Cymbopogon Winterianus Herb Oil
Olejek eteryczny mięty pieprzowej – INCI: Mentha Piperita Oil
Olejek eteryczny lawendowy - INCI: Lavandula Angustifolia Oil
Olejek eteryczny paczulowy – INCI: Pogostemon Cablin Leaf Oil
DR BETA
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Z ŻYCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
AROMATERAPEUTYCZNEGO
Zgromadzenie Ogólne Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
dnia 21 kwietnia 2018 r.
Zgromadzenie Ogólne Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego odbyło się w
dniu 21 kwietnia 2018 r. w siedzibie stowarzyszenia w firmie Pollena-Aroma, w Nowym
Dworze Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 14. Zebranie otworzyła Przewodnicząca
zarządu PTA dr

Iwona Konopacka-Brud,

która powitała wszystkich zebranych.

Zaproponowała Pana Władysława S. Bruda na Przewodniczącego zebrania i na tę
kandydaturę zebrani wyrazili zgodę. Następnie Przewodnicząca przedstawiła poniższy
porządek zebrania:
Część I.
1. Wybór Przewodniczącego zebrania ( patrz wyżej)
2. Omówienie działalności PTA w 2017 roku:
– sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku
– sprawozdanie finansowe.
3. Udzielenie skwitowania Członkom Zarządu
4. Wybór Zarządu Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
5. Wybór Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
6. Prezentacja nowo przyjętych członków Towarzystwa
7. Wolne wnioski.
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Część II.
1. Wręczenie Nagród Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka 2017
2. Prezentacja przez laureatkę Natalię Maślińską pracy magisterskiej pt. „Opracowanie
receptur i technologii wytwarzania produktów kosmetycznych na rozstępy”, nagrodzonej
w Konkursie Aromaterapia i Nauka 2017.
3. Prezentacja przez promotorkę dr n. farm. Annę Piotrowską pracy licencjackiej Renaty
Stachowicz pt. „Wpływ wybranych olejków eterycznych stosowanych w aromaterapii na
poziom stresu studentek kosmetologii”, nagrodzonej w Konkursie Aromaterapia i Nauka
2017.
Część I
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Dr Iwona Konopacka-Brud omówiła działalność PTA w 2017 r. w zakresie działalności
wydawniczej, edukacyjnej, współpracy z mediami, szkoleniowej, organizacji konkursu
Aromaterapia i Nauka. Przewodnicząca Zarządu poinformowała o podjętych działaniach
organizacyjnych: ilości i rodzaju przyjętych uchwał. Przewodnicząca poinformowała o liczbie
członków PTA na dzień 31.12.2018 r. oraz omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2017.
Następnie Przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pana Tomasza Podgórskiego. Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia
Komisji z dnia 21.04.2018 r., która pozytywnie oceniła działalność Zarządu PTA w 2017 r. i
zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi. Przewodniczący zarządził głosowanie.
Zarząd jednogłośnie otrzymał skwitowanie z działalności za 2017 r.

Fot. 1 i 2 Zarząd i członkowie podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego PTA
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WYBORY
W dalszej części zebrania zgromadzeni przystąpili do wyboru członków Zarządu w kadencji
2018-2022 r.
Przewodniczący zebrania zaproponował, aby w składzie zarządu pozostały osoby dotychczas
pełniące te funkcje: Pani Iwona Konopacka–Brud, Pan Andrzej Lesiecki i Pani Teresa
Tańczyk oraz złożył propozycję rozszerzenia składu Zarządu do 4 osób i przegłosowanie
kandydatury Pana Dariusza Cwajdy. Wymienieni kandydaci wyrazili zgodę. Innych
propozycji od zebranych na sali nie było. Tak więc Przewodniczący zarządził głosowania
kolejno nad każdym kandydatem na członka Zarządu. Wszyscy kandydaci wybrani zostali
jednogłośnie. Zarząd kadencji 2018-2022 ukonstytuował się w składzie:
1. Iwona Konopacka-Brud – Przewodnicząca Zarządu
2. Andrzej Lesiecki – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
3. Teresa Tańczyk – Członek Zarządu
4. Dariusz Cwajda – Członek Zarządu
Następnie Przewodniczący zebrania zaproponował aby Komisja Rewizyjna pozostała w
dotychczasowym składzie: Tomasz Podgórski, Ewelina Pióro-Jabrucka, Dorota Swacha.
Innych propozycji od zebranych nie było. Zarządził głosowanie nad każdym członkiem
Komisji Rewizyjnej. Wszyscy kandydaci wybrani zostali jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
1. Tomasz Podgórski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Ewelina Pióro – Jabrucka - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Dorota Swacha - Członek Komisji Rewizyjnej
NOWI CZŁONKOWIE
W dalszej części zebrania pani Przewodnicząca Zarządu PTA poprosiła nowo przyjęte w
poczet członków osoby: panią Annę Piotrowską, panią Małgorzatę Niedźwiecką, pana
Dariusza Cwajdę, panią Aldonę Radoszewską, które przybyły na Zgromadzenie PTA, o
przedstawienie zebranym, w kilku zdaniach, siebie i swoich związków z aromaterapią. Każdy
z nowo przyjętych członków otrzymał Certyfikat członkostwa oraz odznakę stowarzyszenia.
Następnie przedstawiła się zebranym przybyła na spotkanie Iwona Kasprzyk, kandydatka na
członka PTA, która po autoprezentacji będzie mogła przystąpić do naszego grona.
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XXV LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA AROMATERAPEUTYCZNEGO
W tym roku upłynęło 25 lat naszej działalności czym warto się chlubić i pochwalić przy
okazji Zgromadzenia Ogólnego.
Dr

Iwona

przewodnicząca

Konopacka-Brud,

Zarządu

PTA,

przedstawiła

referat

okolicznościowy z okazji 25-lecia istnienia PTA będący krótkim podsumowaniem tych lat
bogatych w wydarzenia i istotnych z punktu widzenia naszych osiągnięć, przede wszystkim w
propagowaniu i nauczaniu aromaterapii. Na dalszych stronach tego numeru publikujemy
krótki rys historyczny stowarzyszenia.

Fot. 3 Zarząd, dr W. S. Brud (pierwszy z prawej)

Fot. 4 Dr I. Konopacka – Brud i nowo wybrany

i członek – założyciel PTA Jerzy Pietrzak (drugi z

członek Zarządu D. Cwajda

prawej)

REFERATY
W części drugiej zebrania dr Anna Piotrowska - promotorka nagrodzonej w Konkursie
Aromaterapia i Nauka 2017 pracy licencjackiej pt. „Wpływ wybranych olejków eterycznych
stosowanych w aromaterapii na poziom stresu studentek kosmetologii” wygłosiła bardzo
interesujący referat dotyczący tej pracy w zastępstwie autorki Renaty Stachowicz, która nie
mogła przybyć na Zgromadzenie.
Następny referat dotyczący nagrodzonej w Konkursie Aromaterapia i Nauka 2017 pracy
magisterskiej

pt.

„Opracowanie

receptur

i

technologii

wytwarzania

produktów

kosmetycznych na rozstępy” wygłosiła Natalia Maślińska zapoznając zebranych z efektami
swoich badań. Dr Iwona Konopacka Brud dziękując za wygłoszenie referatu wręczyła
laureatce konkursu nagrodę pieniężną oraz dyplom.
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Fot. 5 A. Piotrowska prezentuje nagrodzoną

Fot. 6 N. Maślińska – autorka nagrodzonej pracy

pracę licencjacką.

magisterskiej otrzymuje dyplom i nagrodę od
Prezes PTA dr Iwony Konopackiej-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 jest 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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XXV-LECIE W RYSIE HISTORYCZNYM
Z okazji 25 lat działalności PTA prezentujemy poniżej najistotniejsze informacje o naszej
działalności na przestrzeni tego ćwierćwiecza. Przez pierwsze 20 lat siedziba PTA mieściła
się na terenie spółki Pollena-Aroma, która użyczała Towarzystwu miejsca na biuro na
warszawskiej Białołęce. Po wybudowaniu przez spółkę supernowoczesnej fabryki w Nowym
Dworze Mazowieckim w 2013 roku opuszcza ona dotychczasową siedzibę przy ulicy
Klasyków 10. Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne wędruje razem ze swoim
sponsorem do nowej siedziby przy ulicy Przemysłowej 14 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Członkowie pierwszego Zarządu PTA – 1993-1998
Dr Władysław S. Brud – Przewodniczący Zarządu
Mgr Irena Wójcikiewicz – Zastępca Przewodniczącego
Prof. Dr Józef Góra – Członek Zarządu
Fot. 1 W. S. Brud

Jerzy Kruk Członek Zarządu
Mgr Maria Jaroszewska – Sekretarz Zarządu
1998 – 2002

Fot 2. J. Góra

Dr Władysław S. Brud
Mgr Maria Jaroszewska
Fot. 3
I. KonopackaBrud

Józef Góra
2002 – 2006
Dr Iwona Konopacka-Brud - Przewodnicząca Zarządu
Mgr farm. Andrzej Lesiecki - Zastępca Przewodniczącej

Fot. 4
A. Lesiecki

2006 – 2018
Dr Iwona Konopacka-Brud - Przewodnicząca Zarządu
Mgr farm. Andrzej Lesiecki - Zastępca Przewodniczącej
Mgr Teresa Tańczyk – Członek Zarządu
3 (93) t. 24 Lato’2018 Aromaterapia
52
www.literatura.aromaterapia.pl

Fot. 5
T. Tańczyk

W latach 1993 – 2018 kierując się zadaniami statutowymi stowarzyszenia, w trzech obszarach
działalności odnieśliśmy największe sukcesy:
- ochrona polskiego rynku przez zalewem produktami złej jakości,
- edukacja,
- promocja wiedzy o olejkach eterycznych poprzez wspieranie rozwoju badań w ośrodkach
akademickich.
Temu ostatniemu celowi służył ogłoszony przez Prezes PTA w 2006 roku konkurs
„Aromaterapia i Nauka”. Zorganizowaliśmy ten konkurs we współpracy z polskimi
uczelniami, kierując go do kadry naukowej i studentów wydziałów chemicznych,
farmaceutycznych, kosmetologicznych, fizjoterapii. Bardzo przyjemnie wspominamy
współpracę z kadrą akademicką i uzdolnioną młodzieżą myślącą perspektywicznie o swojej
przyszłości zawodowej.
Nadesłane do konkursu prace magisterskie i licencjackie można podzielić na trzy grupy:
- prace monograficzne,
- prace analityczne,
- prace eksperymentalne.
Na przestrzeni 8 lat trwania konkursu „Aromaterapia i Nauka” wpłynęły do jury 32 prace z
następujących ośrodków akademickich:
- Akademia Medyczna w Gdańsku - Wydział Farmaceutyczny,
- Akademia Medyczna w Warszawie (Warszawski Uniwersytet Medyczny) - Wydział
Farmaceutyczny,
- Uniwersytet Jagielloński – Wydział Farmaceutyczny i Instytut Psychologii,
- Wyższa Szkoła Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie,
- Politechnika Łódzka – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
- Uniwersytet Lubelski - Wydział Chemii,
- Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku,
- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Jako kryterium najwyższej oceny jury przyjęło innowacyjne rozwiązania praktyczne i
możliwość wykorzystania wyników prac eksperymentalnych w produkcji kosmetyków
naturalnych oraz badania w zakresie wykorzystania olejków eterycznych jako substancji
aktywnych w zabiegach aromaterapeutycznych.
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W poszczególnych latach nagrodę główną Prezesa PTA otrzymały prace:
2006 r. - Agata Dawidczyk, praca licencjacka „Opracowanie dwu preparatów do pielęgnacji
stóp opartych o działanie terapeutyczne olejków eterycznych w formie żelu na noc i zasypki
na dzień” - WSZKiPZ w Warszawie.

Fot. 6 Obrady Jury w 2007 r.

Fot. 7 Nagroda dla laureatki Agaty Dawidczyk w 2007 r.

2007 r. - Aleksandra Skowron, praca magisterska „Analiza olejków eterycznych w
preparatach kosmetycznych” - Politechnika Łódzka.
2008 r. - Agnieszka Bednarek, praca magisterska „Olejki eteryczne jako funkcjonalne
składniki preparatów kosmetycznych” – Politechnika Łódzka i Paulina Pietrasiewicz, praca
magisterska „Zastosowanie olejków eterycznych w terapii i kosmetologii” - Warszawski
Uniwersytet Medyczny.
2009 r. - Agnieszka Ozdoba, praca magisterska „Właściwości chemiczne, aktywność
biologiczna, pozyskiwanie oraz wykorzystanie olejków eterycznych z ziół Lubelszczyzny“ –
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
2010 r. - Marta Załoga, praca magisterska „Opracowanie technologii otrzymywania
mikroemulsji z olejkiem lawendowym i linalolem” – Warszawski Uniwersytet Medyczny i
Monika Turkowska, praca magisterska „Zastosowanie marchwi (Daucus carota L.) w
kosmetykach organicznych” – Politechnika Łódzka.
2011 r. - – Izabela Kapuścińska, praca magisterska „Olejek lawendowy jako funkcjonalny
składnik kosmetyków” – Politechnika Łódzka.
2015 r. - Patrycja Molska, praca magisterska „Aromaterapia w schorzeniach narządu ruchu”Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku i Bernadeta Domagała, praca magisterska „Ekstrakt
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z nasion jeżyny pospolitej pozyskiwany w warunkach nadkrytycznych – możliwość
wykorzystania w kosmetyce” - Politechnika Łódzka.
2016 r. - Katarzyna Juszczuk, praca magisterska „Synergizm pomiędzy klasycznymi
chemoterapeutykami przeciwgrzybicznymi i wybranymi produktami naturalnymi” –
Politechnika Gdańska i Magdalena Kuśmierz, praca inżynierska „Olejki eteryczne jako
funkcjonale składniki preparatów kosmetycznych” - Politechnika Łódzka.
2017 r. - Natalia Maślińska, praca magisterska „Opracowanie receptur i technologii
wytwarzania produktów kosmetycznych na rozstępy” – Politechnika Łódzka i Renata
Stachowicz, praca licencjacka „Wpływ wybranych olejków eterycznych stosowanych w
aromaterapii na poziom stresu studentek kosmetologii” - Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie.
Na przestrzeni 25 lat Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne ma ogromne osiągnięcia
w dziedzinie edukacji, tak na poziomie podstawowym jak i akademickim. W latach 19952017 prowadziliśmy Kursy „Podstaw Aromaterapii”. Kursy, skierowane głównie do
masażystów, organizowane były przez Medikon - Studium Naturalnych Metod Leczenia
(obecnie Szkołę Masażu Medikon) w Warszawie, której właścicielem jest magister
rehabilitacji Tomasz Podgórski, będący członkiem naszego stowarzyszenia od początku jego
istnienia. (Fot. 8) Adepci szkoły masażu poznawali teoretyczną wiedzę o olejkach
eterycznych i zabiegach aromaterapeutycznych oraz nabywali umiejętności wykonywania
masażu aromaterapeutycznego. W ciągu tych lat odbyło się ponad 30 kursów w systemie
semestralnym.

Fot. 8 Kurs w Szkole Masażu Medikon 2014 r.

Fot. 9. Kurs w Nowym Dworze Mazowieckim 2014 r.
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W latach 2006 - 2017 odbyły się 4 kursy w Nowym Dworze Mazowieckim (Fot. 9) i ponad
20 kursów zorganizowanych w siedzibie PTA w Warszawie przez mgr Teresę Tańczyk.
Autorami i wykładowcami na tych kursach są Prezes PTA dr Iwona Konopacka-Brud i dr
Władysław S. Brud. Wykłady skierowane są głównie do kosmetyczek, pielęgniarek,
właścicieli aptek, sklepów i salonów kosmetycznych, a także przedstawicieli nauki
zajmujących się tą dziedziną.
W latach 2004-2005 nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Rodzić po ludzku” w
Warszawie i prowadziliśmy szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Kursy te prowadził Vprezes Zarządu PTA - magister farmacji Pan Andrzej Lesiecki - wielki entuzjasta olejków
eterycznych stosowanych w medycynie. Częstokroć reprezentował PTA w spotkaniach
organizowanych przez środowisko farmaceutów oraz pielęgniarek i położnych, na przykład w
2006 r. brał udział w Kongresie Pielęgniarek Regionu Południa Polski w Szczyrku.
Wielokrotnie uczestniczyliśmy też w konferencjach naukowych organizowanych przez
kosmetologiczne ośrodki branżowe przy okazji imprez targowych o charakterze
ogólnopolskim, jak Beauty Forum, Salon i Elegancja, Venus - Kosmetyk Naturalny, Les
Nouvelles Estetiques & SPA. Uczestnikami tych konferencji byli przede wszystkim
przedstawiciele branży kosmetycznej. Nasza działalność edukacyjna skierowana jest więc do
wszelkich grup zawodowych mających kontakt z szeroko rozumianą ochroną zdrowia i
pielęgnacją urody.
W ostatnich latach dominowały szkolenia w formie warsztatów promujące aromaterapię w
środowisku dziennikarskim oraz popularyzacja aromaterapii o zasięgu społecznym:
2013 - Warsztaty aromaterapii (prowadzone w cyklu grupowym w sumie w warsztatach
wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski) – dr Iwona Konopacka-Brud, Dr Władysław
Brud, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wieczorny Wernisaż pt. „Zapach –
Niewidzialny Kod”.
2016 – Wykłady i „Warsztaty aromaterapii” – ci sami autorzy, MMC Mazurkas w Ożarowie,
V

Naukowo-Techniczna

Konferencja

zorganizowana

przez

wydawców

czasopism

branżowych: ”Przemysł Farmaceutyczny” i „Przemysł Kosmetyczny”. (Fot. 10)
2016 - Wykłady i „Warsztaty Aromaterapii” dr Iwona Konopacka-Brud, Dr Władysław Brud,
Klub Sosnowy Business Institute, dla dziennikarzy czasopism wnętrzarskich i zajmujących
się tematyką SPA i stosowaniem naturalnych olejków eterycznych w zabiegach wodnych
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(Fot. 11) oraz warsztaty dla członków Klubu Lions Warszawa - Arka w Warszawie (Fot. 12).

Fot. 10 Wykłady i warsztaty dla uczestników

Fot. 11 Wykłady i warsztaty dla dziennikarzy 2016 r.

V Nauk. – Tech. Konferencji w Ożarowie Maz.
2016 r.

Fot.12 Dr I. Konopacka-Brud w trakcie wykładu dla członków Klubu Lions w Warszawie, 2016 r..

Na przestrzeni lat aromaterapia z dziedziny okrytej tajemnicą i nieznanej stała się
dziedziną akademicką. Nauczaliśmy i nauczamy na polskich uczelniach w systemie
wykładów specjalistycznych:
- w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie – dla studentów I roku w
ramach obowiązkowego wykładu „Podstawy perfumerii” z zajęciami praktycznymi, dla
studentów III roku studiów w specjalizacji SPA & Wellness wykłady z zakresu
wykorzystania olejków etycznych w zabiegach SPA, odnowy biologicznej, kosmetologii oraz
na studiach podyplomowych o tym samym kierunku, a także wykłady na studiach
podyplomowych dla lekarzy;
- na Uniwersytecie Medycznym na wydziale Farmacji w Warszawie dla studentów IV roku
Specjalizacji Kosmetologicznej oraz fakultetu Fitochemii i Fitoterapii.
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Przez 5 lat, 2011-2014 prowadziliśmy wykłady jako uzupełniające cykl „Moda na
Chemię”, na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach dla studentów II
roku Wydziału Chemii (Fot. 13).

Fot.13 Dr W. S. Brud prowadzi wykłady ma Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach, 2013 r.

Wielokrotnie byliśmy zapraszani do wygłoszenia cyklu wykładów również w innych
ośrodkach akademickich:
- na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
- na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych;
- na Politechnice Łódzkiej - Wydziale Chemii Spożywczej, w której to uczelni prowadziliśmy
też wykłady przez kilka lat (2000-2006) na studiach podyplomowych.
Byliśmy i jesteśmy proszeni o patronat PTA dla imprez targowych, konferencji oraz
produktów. Ostatnie patronaty to:
2014 - patronat dla książki Łucji Legun (członek stowarzyszenia) „Masaże. Terapia
Zapachami”
2015 – PTA patronowało 46 Międzynarodowej Konferencji ISEO, która miała miejsce w
Polsce w Lublinie
2016 – patronat dla książki Anny Huete „Aromaterapia Praktyczny przewodnik po olejkach
eterycznych” w wersji oryginalnej wydany w Hiszpanii (Fot. 14)
2016 - patronat dla produktu kosmetycznego „Olusha Aroma Bouqet Cuticle&Nail Repair” z
olejkami eterycznymi (Fot. 15)
2017 - patronat dla Instytutu Naturalnej Aromaterapii z Warszawy szczegóły –
www.instytutaroma.pl
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Fot. 14 „Aromaterapia Praktyczny przewodnik
po olejkach eterycznych” 2016 r.

Fot. 15 Dr I. Konopacka – Brud wręcza Ceryfikat Jakości
dla „Olusha Aroma Bouqet Cuticle&Nail Repair”,
autorce projektu Oldze Myslovskiej, 2016 r.

Innym zupełnie tematem, który absorbował nam czas na przestrzeni 25 lat, była ochrona
polskiego rynku przed zalewem różnego rodzaju wyrobów „olejkopodobnych”. Niska
świadomość społeczna i brak wiedzy klientów na temat aromaterapii były jedną z głównych
przyczyn zalewu rynku wyrobami złej jakości. Brak uregulowań prawnych w zakresie
substancji zapachowych, jaki mieliśmy w Polsce przed rokiem 2004, zanim weszliśmy w
struktury prawa Unii Europejskiej, był dodatkowym czynnikiem zamieszania na rynku
produktów aromaterapeutycznych. W latach 90. XX w. dopuszczenie do obrotu na rynku było
wydawane przez instytucję państwową - PZH (Państwowy Zakład Higieny) powołaną w
Polsce jeszcze w latach 20. XX wieku. Specjaliści stanowiący kadrę PZH oceniali zagrożenia,
czyli bezpieczeństwo wprowadzanego do obrotu produktu, a dopuszczenie do obrotu przez
PZH stanowiło gwarancję jakości wyrobu kosmetycznego, w tym olejków eterycznych.
Początek lat 90. to w Polsce przede wszystkim otwarcie rynku na wyroby do aromaterapii,
ale olejki eteryczne były produktem na tyle nowym, a aromaterapia dziedziną nieznaną, że
trafiały do sprzedaży wyroby przeróżnej jakości. Nieznajomość przedmiotu sprawy, tak przez
klientów jak i wielu producentów, dotyczyła przede wszystkim oferowania przez
nieuczciwych producentów syntetycznych substancji zapachowych jako olejków do zabiegów
aromaterapeutycznych.
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Powszechnie stosowano na etykietach nazwę „olejek zapachowy” co merytorycznie nie
odnosi się ani do naturalnego olejku eterycznego ani do syntetycznych substancji
zapachowych rozpuszczonych w rozcieńczalniku. Popularne było również:
- oferowanie na rynku kupionych za przysłowiowy „grosz” za granicą frakcji odpadowych z
destylacji niemających, poza lekkim zapachem, żadnych walorów naturalnego olejku
eterycznego;
- oferowanie rozcieńczonych roztworów 2%, 5% olejków eterycznych najczęściej w
wysokowrzących

rozpuszczalnikach:

glikolu

dwupropylenowym

lub

mirystynianie

izopropylu, co pozwalało obniżać cenę w porównaniu do ceny czystego naturalnego olejku
eterycznego.
Takie wyroby opisywane były w ulotkach i na etykietach jako olejki eteryczne do
zabiegów aromaterapeutycznych. Nie dość, że to posunięcia nieuczciwe, to również
stanowiące zagrożenie dla zdrowia. Takie produkty mogą powodować podrażnienia skóry,
reakcję alergiczną oraz zaburzenia neurologiczne jak rozdrażnienie, ból głowy.
W tamtym okresie kilkakrotnie złożyliśmy do PZH informacje o produktach złej jakości.
Nasze interwencje przyczyniły się do skutecznego wyeliminowania z rynku produktów
„udających” olejki eteryczne. Można podsumować, że od 2004 roku sytuacja na rynku
poprawiła się w dwóch aspektach:
- przepisy prawne, głównie Ustawa o Kosmetykach z 2001 r. z późniejszymi poprawkami są
bardzo precyzyjne jeśli chodzi o rejestrację wyrobów wprowadzanych na rynek, za których
jakość pełną odpowiedzialność ponosi producent lub dystrybutor (importer). Przepisy te
pozwalają również końcowym dystrybutorom, czyli sklepom i aptekom, na kontrolę jakości i
wiarygodność producenta;
- świadomość klientów, również dzięki akcjom szkoleniowym i popularyzacyjnym
organizowanym przez Zarząd PTA na przykład w mediach, naszym książkom i czasopismom
popularnonaukowym w tym głównie kwartalnikowi „Aromaterapia” wydawanego przez PTA,
jest coraz wyższa. Czytelnicy i słuchacze są dzięki nam mniej podatni na nierzetelną reklamę
czy okazyjnie niską cenę.
Myślę, że w tym miejscu warto opowiedzieć o naszej współpracy z mediami, które zawsze
docenialiśmy jako źródło informacji dostępnej dla dużej grupy słuchaczy. Nasz pierwszy
kontakt na żywo z dziennikarzami miał miejsce w 1999 roku w audycji w radiowej Jedynce.
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Od „pogaduszek” w radio trafiliśmy ze swoim aromaterapeutycznym przesłaniem na ekrany
telewizyjne na zaproszenia wielu stacji: TVP, TVN i Polsatu. W „Pytaniu na śniadanie" w
telewizyjnej dwójce systematycznie w latach 2003-2008 gościliśmy jako eksperci doradzając
widzom po co i jak stosować olejki eteryczne w zabiegach aromaterapeutycznych. Takie
audycje gromadzą zawsze setki widzów zainteresowanych pachnącymi olejkami eterycznymi.
Na przestrzeni lat Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne, korzystając z uprzejmości i
zainteresowania środowiska dziennikarskiego, zrobiło na prawdę dużo, żeby rozpropagować
wiedzę o sztuce aromaterapii.
Z chwilą upowszechnienia się Internetu w roku 2005 przygotowaliśmy dwie krótkie
informacje filmowe zamieszczone na YouTube. Dziś właśnie ta forma informacji przyciąga
tysiące entuzjastów aromaterapii. Ostatnim naszym sukcesem jest przeprowadzony z nami
wywiad umieszczony w grudniu 2017 roku pod adresem www.instytutaroma.pl na temat
aromaterapii w przedszkolach. W ciągu ostatnich pięciu lat obserwujemy zainteresowanie
dziennikarzy głównie przekazem elektronicznym i zastępowanie nim prasy tradycyjnej. To,
co jest niepokojące z punktu widzenia bezpieczeństwa stosowania aromaterapii w
doniesieniach internetowych, to błędne informacje, których nikt nie firmuje np. zalecanie
olejków eterycznych do spożycia wewnętrznego, co jest w aromaterapii niedopuszczalne. No
i oczywiście jak zwykle nośne przesłanie, że „jak coś przyjemnie pachnie, to jest to
aromaterapia”, nadużywane jest powszechnie w marketingu internetowym. Substancje
zapachowe uprzyjemniają życie, ale nie powinny być stosowane zamiennie z olejkami
eterycznymi w zabiegach leczniczych, rekonwalescencji i kosmetologii jako substancje
czynne. O potencjalnych zagrożeniach tego typu informacjami, pochodzącymi z Internetu i
dystrybutorach produktów wątpliwej jakości informujemy Sanepid, który czuwa nad ochroną
rynku.
Podsumowując 25 lat naszej działalności z dużą satysfakcją możemy powiedzieć, że dzięki
naszym działaniom aromaterapia w Polsce stała się metodą nie tylko znaną i dostępną, ale
również bezpieczną dla wszystkich miłośników tej pachnącej sztuki pielęgnacji ciała i ducha.

Prezes Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego
Dr Iwona Konopacka-Brud
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KONKURS „AROMATERAPIA I NAUKA 2018”
Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w IX 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 2018”
Nagroda Prezesa PTA
dla autora pracy:
- magisterskiej
- licencjackiej
z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania
w zabiegach pielęgnacyjnych, aromaterapeutycznych i wyrobach kosmetycznych.
Nagroda Główna dla autora Pracy Magisterskiej – 600,- zł
Nagroda Główna dla autora Pracy Licencjackiej – 400,- zł
oraz bezpłatna prenumerata kwartalnika Aromaterapia

Sponsorem nagród jest:
Przedsiębiorstwo PPHU „KEJ” Sp. o. o. –
producent wyrobów medycznych i olejków eterycznych
Prace magisterskie i/lub licencjackie do konkursu należy nadsyłać do 30 października 2018 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 30.12.2018 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

organizowała

od

wielu

lat

kursy

aromaterapii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego.
MEDIKON organizował 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.
AKTUALNIE DZIAŁALNOŚĆ MEDIKON-U JEST ZAWIESZONA.

Zapraszamy na kursy organizowane w siedzibie PTA oraz firmy PollenaAroma: Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 14.
W 2017 roku odbyły się dwa Kursy Aromaterapii
7 października i 25 listopada
Następny kurs planujemy zorganizować jesienią 2018 roku
Informacje i zapisy: tel. 22 5041759, 781266651, 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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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
***
GABINET AROMATERAPII TARGÓWEK ATELIER ZDROWIA I URODY
"LAPASSION"
ul. Św. Wincentego 95/2 03-29, Warszawa, recepcja tel. 22 298 65 67 tel. kom. 888 90 60 90
***
GABINET AROMATERAPII URSUS
ul. Bodycha 94A 02-495 Warszawa, recepcja tel. 22 298 65 67 tel. kom. 888 90 60 90
***
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
***
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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

Konferencja IFEAT
LAS AMÉRICAS
Cartagena
Kolumbia
9 – 13 września 2018 roku

49 – te MIĘDZYNARODOWE
SYMPOZIUM
OLEJKÓW ETERYCZNYCH

13 – 16 września 2018
Niš, Serbia

Adres do organizatorów:
www.ifeat.org
e-mail: secretariat@ifeat.or

www.iseo2018.org
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KOMUNIKAT POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
AROMATERAPEUTYCZNEGO
INDEX 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 –
edukacyjne. Kwartalnik Aromaterapia jest uznany za
czasopismo punktowane od kilkunastu lat i został w
roku 2017 pozytywnie sklasyfikowany w systemie
IC za rok 2016, m.in. za zakres merytoryczny,
wartość
wydawniczą,
grafikę,
stabilność
wydawniczą i za patronat stowarzyszenia, Polskiego
Towarzystwa Aromaterapeutycznego.
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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”, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul.
Przemysłowa 14, e-mail: 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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