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Szanowni Państwo
W letnim numerze czasopisma autorzy cyklu ’’Najcenniejsze olejki eteryczne’’ opisują olejek
eteryczny konopny. Dyskusje na temat konopi i narkotycznego działania tej rośliny, a
szczególnie dopuszczenia w Polsce marihuany leczniczej do oficjalnego obrotu medycznego
mają tyle samo zwolenników co przeciwników. Wobec licznych wątpliwości warto więc
poznać właściwości olejku eterycznego konopnego z Canabis sativa L var.sativa i Canabis
sativa L. var. indica. Im więcej badań i faktów naukowych tym łatwiej polemizować i
decydować o zakresie stosowania tej rośliny w medycynie. W cyklu „Historie Ziołowe” autorka
opisuje jałowiec pospolity i jego wykorzystanie w medycynie, ziołolecznictwie, kosmetyce i
aromaterapii. Olejek eteryczny jałowcowy z jagód jest bardzo ceniony w aromaterapii
szczególnie w problemach układu moczowego, oraz zatrzymywania wody w organizmie, a
więc stosowany jest na przykład w masażach
odchudzających i modelujących. Olejek
eteryczny jałowcowy z jagód jest bardzo skuteczny i bezpieczny jeżeli przestrzegane jest
zalecane dawkowanie. Kolejny problem do rozwiązania dotyczy olejków eterycznych
sandałowych. Olejek sandałowy indyjski z drzewa Santalum album L. to jedyny dobrze
przebadany pod względem właściwości leczniczych olejek eteryczny sandałowy. Olejki
eteryczne sandałowe australijskie które mają zastąpić olejek eteryczny sandałowy indyjski,
którego jest coraz mniej na rynku, nie mogą być zamiennikiem olejku eterycznego Santalum
album i nie są z nim tożsame. Aby przybliżyć zrozumienie tematu zapraszam do zapoznania
się z artykułem redakcyjnym PTA radzi.
W cyklu „Wydarzenia” przekazujemy informacje z kwietniowego Zgromadzenia Ogólnego
Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. W stowarzyszeniu zaistniały duże zmiany
organizacyjne związane ze zmianą siedziby, składu osobowego Zarządu oraz zmianach w
Statucie PTA. Sądzimy że fakty z życia wydawcy czasopisma Aromaterapia są istotne dla
czytelników kwartalnika oraz dla wszystkich członków PTA.
Wracając do świata zapachów pamiętajmy, że lato to czas olejków eterycznych wokół nas.
Powietrze w parkach, na działkach ,w ogrodach, na łąkach nasycone jest zapachem lata;
rumianku, mięty, melisy, szałwii, pachną więc zioła i kwiaty geranium i róż. W polskich lasach
wyczuć można sosnę, jałowiec, jodłę i zapach świerku. Jak najczęściej i jak najdłużej, aż do
późnej jesieni, korzystajmy z naturalnej aromaterapii i bogactwa zapachów jakimi obdarza nas
natura.
Iwona Konopacka-Brud
Redaktor Naczelna
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Z ŻYCIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
AROMATERAPEUTYCZNEGO
KURSY AROMATERAPII ORGANIZOWANE POD PATRONATEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA AROMATERAPEUTYCZNEGO
Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne od ponad 20 lat organizuje kursy
aromaterapii. Jednym ze statutowych celów PTA jest nauczanie aromaterapii
poprzez organizację kursów, szkoleń, prezentacji. Programowo jednodniowe
kursy pt. „Podstawy Aromaterapii z Warsztatami” organizowane są dwa razy do
roku w terminie wiosennym i jesiennym w Warszawie. Od początku lat 90tych, kiedy to aromaterapia pojawiła się po raz pierwszy w Polsce tak do dzisiaj
obserwowaliśmy i nadal obserwujemy duże zainteresowanie kursami PTA, które
ostatnio wzrosło szczególnie. Forma kursów podlegała zmianom i obecnie
oprócz części wykładowej ich elementem są warsztaty, czyli praktyczne
komponowanie mieszanek olejków eterycznych według zadanego tematu
ćwiczenia, indywidualnie przez każdego uczestnika. Planujemy również
powrócić do formuły kursów, w których część teoretyczna uzupełniona jest
częścią praktyczną z nauką masażu aromaterapeutycznego.
KURS „PODSTAWY AROMATERAPII Z WARSZTATAMI”

Zakres Wykładów i Warsztatów
8 godzin wykładowych, 2 godzin warsztatów (po 45 minut)
Wykładowcy*:
Dr Władysław S. Brud (Wieloletni Prezes Zarządu “Pollena-Aroma” ),
współzałożyciel
i
pierwszy
Prezes
Polskiego
Towarzystwa
Aromaterapeutycznego, Ekspert UNIDO d/s Olejków Eterycznych, pastPrezydent Międzynarodowej Federacji Handlu Olejkami Eterycznymi i
Aromatami (IFEAT-Londyn), Profesor w Wyższej Szkole Kosmetyki i
Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

Dr Iwona Konopacka-Brud, (Wieloletnia Dyrektor ds. Rozwoju w Pollena
Aroma), współzałożycielka i obecna Prezes Polskiego Towarzystwa
Aromaterapeutycznego, Eksperta w dziedzinie
Olejków Eterycznych i
WarszawAromaterapii, Redaktor Naczelna Kwartalnika „AROMATERAPIA”,
wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
*Współautorzy książek:
„Pachnąca Apteka – Tajemnice Aromaterapii” Warszawa 1992, 1999, Łódź 2008
„Aromaterapia dla każdego” Białystok 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2014, 2018
„Podstawy Perfumerii” Łódź 2009
„Aromaterapia w Gabinecie Kosmetycznym, Ośrodku Odnowy Biologicznej,
Wellness i SPA”, Warszawa 2010.
”Kosmetologia Pielęgnacyjna i Lekarska”, Redakcja Naukowa M.Noszczyk,
PZWL ,Warszawa 2010.
Wykłady obejmują
Fizjologię i psychologię węchu, podstawy aromaterapii z uwzględnieniem
najważniejszych pojęć i zasad, historię od czasów starożytnych, oraz
aromaterapię współczesną. Następnie są omawiane metody otrzymywania
olejków eterycznych, ich charakterystyka wynikająca z tych metod, w
porównaniu z otrzymywanych metodami ekstrakcji innymi substancjami
zapachowymi z roślin, których w aromaterapii stosować nie można. Po ogólnym
omówieniu właściwości olejków eterycznych, omawiane są wybrane olejki z
uwzględnieniem ich pochodzenia, metod otrzymywania, właściwości
terapeutycznych, rejestrów w systemach standardów i przepisów dotyczących
stosowania, oraz ewentualnych ograniczeń w tym zakresie. Istotnym elementem
jest także standaryzacja olejków eterycznych i ich jakość z uwzględnieniem
możliwych zafałszowań i sposobu dobierania odpowiadających wymaganiom
aromaterapii. W kolejnych wykładach omawiane są zabiegi terapeutyczne
stosowane w aromaterapii, metody dobierania olejków eterycznych do celów
terapeutycznych, bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych i zastosowania
aromaterapii w kosmetyce i kosmetologii.
Warsztaty
obejmują:
Praktyczne zastosowanie wiedzy wynikającej z wykładów. Słuchacze kursu
otrzymują do dyspozycji olejki eteryczne, z których, w oparciu o posiadane
informacje, mają opracować recepturę i zmieszać odpowiednie olejki w celu
uzyskania mieszanki o określonych w zadaniu właściwościach. Wykonana
mieszanka i jej opis są oceniane przez wykładowców i na tej podstawie
wystawiany jest certyfikat ukończenia kursu.
Materiały Kursu i Warsztatów, są chronione prawami autorskimi © I.Konopacka-Brud
i W.S.Brud.

Prezes Zarządu

radzi

OLEJEK SANDAŁOWY Santalum album L.
CZY OLEJKI SANDAŁOWE ???
Streszczenie
Omówiono zagadnienia związane z jakością i charakterystyką olejków sandałowych
znajdujących się na rynkach światowych. Przytoczono przykłady mieszanek do zabiegów
aromaterapeutycznych z olejkiem eterycznym Santalum album L. podkreślając jego bezcenne
właściwości terapeutyczne.
Abstract
Quality and characteristics of various sandalwood essential oils available on world markets are
discussed. Aromatherapy mixures using essential oil of Santalum album L. are presented with
emphasize of its unique value.

Jeszcze kilkanaście lat temu każdy aromaterapeuta na pytanie który olejek
eteryczny sandałowy jest najcenniejszy i który stosuje w zabiegach
aromaterapeutycznych odpowiedział by że olejek eteryczny sandałowy indyjski
czyli Santalum album L. (nazwa INCI : Santalum Album oil , norma ISO 3518)
Ale już dziś odpowiedź nie jest tak oczywista .W dzisiejszych Indiach
drzewo sandałowe Santalum album jest pod szczególną ochroną państwa gdyż
jego naturalne zasoby są na wyczerpaniu. Santalum album L. żyje w symbiozie z
innymi gatunkami ale jest półpasożytem, wykorzystuje korzenie innych
gatunków drzew lub roślin i jest niezwykle trudny w uprawie, a jego plantacje są
nieodnawialne. Dopiero z 30 letnich drzew destyluje się olejek eteryczny
wysokiej jakości. Cena olejku eterycznego Santalum album L. jest więc bardzo
wysoka i wynosi około 2900 $ za kilogram. Do tańszych olejków sandałowych
należą olejki sandałowe australijskie:
-Olejek eteryczny z sandałowca Santalum spicatum R.Br rosnący na południu
Australii, jego cena na rynkach światowych wynosi około1400 $ za kilogram.
-Olejek eteryczny z sandałowca Santalum lanceolatum R.Br występujący na
północy Australii którego pierwsze plantacje były zakładane w 90 -tych latach i
którego cena kształtuje się na poziomie 1300 $/kg.
-Olejek eteryczny z sandałowca Santalum austrocaledonicum Viell. najbardziej
zbliżony składem i właściwościami do olejku indyjskiego, którego cena wynosi
około 2100 $ /kg.
O innych olejkach sandałowych przeczytacie Państwo w tym artykule.

KONKURS „AROMATERAPIA I NAUKA 2019”
Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w X 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 2019”
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

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 2019 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 30.12.2019 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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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.
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. wprowadzenie, cel, materiał i metody,
wyniki, wnioski. Słowa kluczowe (w języku polskim
i angielskim) - nie więcej niż 7 słów kluczowych

Streszczenia w języku polskim i angielskim powinny
zawierać do 400 znaków. Streszczenia prac
oryginalnych muszą zawierać następujące części: 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, 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
Kwartalnik (także numery archiwalne) można zakupić w
formie pliku PDF na stronach KIOSKU PTA:

www.literatura.aromaterapia.pl
Prenumerata. Cena prenumeraty 2019 i 2020 wynosi 100
PLN rocznie. Cena pojedynczego egzemplarza: 29,90
PLN.

