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Szanowni Państwo! 

 

Gdy ukazuje się numer zimowy kwartalnika oznacza to, że wkroczyliśmy ponownie w 

kolejny rok kalendarzowy. Najczęściej wierzymy, że ten nowy rok będzie pomyślny i oby to 

nam wszystkim, się spełniło. 

W kwartalniku na razie bez zmian, a więc układ tematyczny pozostaje taki sam. W 

cyklu Najcenniejsze Olejki Eteryczne autorzy opisują olejki eteryczne cynamonowe, 

uwzględniając wybrane ich odmiany, łącznie 5 gatunków. 

Rozdrobniona kora cynamonowca cejlońskiego znana jest jako smakowity dodatek do 

napojów i żywności, a jego olejek eteryczny charakteryzuje się jednym z najbardziej 

cenionych zapachów korzennych. Stosowany do nawaniania powietrza z kominka 

aromaterapeutycznego, szczególnie z dodatkiem olejków cytrusowych, pozostawia 

pomieszczenia zdezynfekowane oraz w aurze korzennych wonności poprawiającej nastrój. 

W cyklu Historie Ziołowe znajdziecie Państwo wszystkie, albo prawie wszystkie, 

informacje na temat ziela tymianku oraz olejku eterycznego tymiankowego. Olejek eteryczny 

tymiankowy jest cenionym składnikiem wybranych mieszanek aromaterapeutycznych 

stosowanych w zimowych infekcjach oraz w problemach trawiennych. Charakterystyczny 

zapach rośliny pochodzi od tymolu - głównego składnika olejku eterycznego. 

U Dr Beta prezentujemy Państwu porady o tym, jakich mieszanek olejków 

eterycznych najlepiej jest używać w kominku aromaterapeutycznym oraz do inhalacji przy 

zimowych dolegliwościach związanych z drogami oddechowymi, a także jakie olejki 

eteryczne stosować okazjonalnie w karnawale i w Walentynki. 

Wraz z upływem lat zmieniają się trendy i surowce zapachowe w perfumerii. Autorka 

„Przygody z perfumami” wtajemniczy Państwa w niuanse zmian w modzie na zapachy. 

Ze szczególną przyjemnością chcę PT Czytelników poinformować o bardzo 

interesującej inicjatywie, której patronuje Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne, 

dotyczącej docelowo powszechnego stosowania olejków eterycznych u dzieci w 

przedszkolach. Akcja ta ma na celu dezynfekowanie sal przedszkolnych dla zapobiegania 

nawracającym przeziębieniom dzieciaków, oswajanie dzieci z zapachami i wykształcanie u 

nich wrażliwości zmysłu węchu, czyli „aromaterapii w przedszkolach”. Trzymamy kciuki za 

powodzenie tej akcji, bo zdrowie naszych dzieci i wnuków jest bardzo cenne. Więcej 

informacji na ten temat znajdziecie Państwo wewnątrz numeru, do lektury którego zapraszam. 

 

 

 

Iwona Konopacka – Brud 

Redaktor Naczelna 
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Najcenniejsze olejki  

mgr inż. Justyna A. Dąbrowska, dr hab. Krzysztof B. Śmigielski 

Potencjał biologiczny drzemiący w cynamonowcach - olejki eteryczne cynamonowy,  

kasjowy i kamforowy          5 

Artykuł zawiera charakterystykę wybranych gatunków rodzaju Cinnamomum, profil chemiczny 

i aktywność biologiczną olejków eterycznych - cynamonowego, kasjowego  

i kamforowego, proces uprawy i produkcji cynamonu, porównanie z kasją. 

 

Historie ziołowe 

dr inż. Ewelina Pióro – Jabrucka 

Tymianek pospolity (Thymus vulgaris L.)       27 

Właściwości aromatyczne i lecznicze sprawiły, że rośliny z rodzaju Thymus stały się 

najpopularniejszą grupą roślin na świecie. Tymianek pospolity (Thymus vulgaris L.) ze 

względu na właściwości wykrztuśne, bakteriobójcze i przeciwskurczowe jest powszechnie 

stosowany w fitoterapii. 

Przygoda z perfumami 

mgr Monika Kaleta 

Świąteczna magia zapachów         44 

Zima to czas wyjątkowych doświadczeń, a to za sprawą Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra 

czy karnawałowych zabaw. Cieszą nas bajkowe witryny sklepowe, wszędzie wybrzmiewają 

świąteczne szlagiery, a w powietrzu unoszą się nęcące zapachy: cynamonu, goździków, 

soczystych pomarańczy, wanilii i iglastych żywic. W takim akompaniamencie wyruszamy na 

poszukiwania najwspanialszych prezentów dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Podczas tych 

prezentowych poszukiwań warto wstąpić do perfumerii, by tam spróbować znaleźć 

wymarzony podarek dla naszych najbliższych. Jakie nowe propozycje pojawiły się na rynku 

oraz jakie trendy dominują w świecie zapachów? Na te i inne pytania znajdą Państwo 

odpowiedź w tym artykule. 

 

Dr Beta  Radzi 

Uroki zimowego kalendarza         50 

Olejki eteryczne w zimie powinny być stosowane szczególnie w przypadkach częstych o tej 

porze roku infekcji dróg oddechowych. Ale początek nowego roku to również czas 

świąteczny, karnawału, walentynek, i te uroczystości można wzbogacić zapachami wonnych 

mieszanek olejków eterycznych proponowanych przez Dr Beta. 

Aromaterapia w praktyce 

Dariusz Cwajda 

Pilotażowy program profilaktyki zdrowotnej dla prywatnych placówek przedszkolnych  

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego.  

„Ładnie pachnie – nie choruje”         55 
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- Z życia PTA           62 

- Konkurs Aromaterapia i Nauka         65 

- Kursy Aromaterapii pod patronatem PTA        66 

- Gdzie kupować olejki eteryczne najwyższej jakości       67 
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Most valuable essentials oils 

Justyna A. Dąbrowska M. Sc., dr Krzysztof B. Śmigielski . 

The huge dormant biological potential of Cinnamomum – essential oils of cinnamon, cassia,  

and camphor           5 

The paper includes characteristic of several species of Cinnamomum genus, chemical profile 

and biological activity of cinnamon, cassia, and camphor essential oils, cinnamon production 

process, benchmarking between cinnamon and cassia. 

 

Herbal stories 

dr  Ewelina Pióro – Jabrucka 

Thyme (Thymus vulgaris L.)         27 

The aromatic and medicinal properties of the genus Thymus have made it one of the most 

popular plants all over the world. Thyme (Thymus vulgaris L.) for its expectorant, 

bactericidal and antispasmodic properties is commonly used in phytotherapy.  

 

Adventure of perfume 

Monika Kaleta M. Sc. 

Christmas magic fragrances            44 

Winter is a time of exceptional experiences and it is thanks to Christmas, New Year's Eve or 

carnival parties. We enjoy fabulous store windows, everywhere we hear Christmas hits and in 

the air we are attracted by the scents like: cinnamon, cloves, juicy oranges, vanilla and 

coniferous resins. In such accompaniment we set out to search for the greatest gifts for family, 

friends and acquaintances. During these gifts search, it is worth to go to perfumery to try to find 

the dream gifts for our loved ones. What new products have appeared on the market and what 

are dominate trends  in the world of fragrances? In this article you will find answers to these 

questions and much more.  

 

Dr Beta  Advises      

Charming winter calendar          50 

During the winter essential oils shall be especially used against so common at this time 

infections of respiratory tract. But beginning of New Year means also holidays, carnival, 

Valentines etc. All of them may be enriched with odours of essential oils mixtures offered 

by Dr Beta.  
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Dr Beta Radzi 

 

UROKI ZIMOWEGO KALENDARZA 

 
Olejki eteryczne w zimie powinny być stosowane szczególnie w przypadkach częstych o tej 

porze roku infekcji dróg oddechowych. Ale początek nowego roku to również czas 

świąteczny, karnawału, walentynek, i te uroczystości można wzbogacić zapachami wonnych 

mieszanek olejków eterycznych proponowanych przez Dr Beta. 

 

Styczeń, luty, marzec - te zimowe miesiące kojarzą się nam wszystkim 

przede wszystkim z różnymi sezonowymi dolegliwościami jak grypy, 

przeziębienie, katar, kaszel, które z przerwami towarzyszą nam zimową porą. 

Ale ten zimowy czas ma też swoje uroki i w kalendarzu miłe daty: Karnawał w 

styczniu i w lutym Świętego Walentego, a więc święto zakochanych. 

Zapachy pełne zmysłowości, a więc na lutowe święto to olejki eteryczne 

korzenne i z owoców cytrusowych, soczystych mandarynek i pomarańczy. 

Zmysłowa mieszanka o uniwersalnym zastosowaniu do nawaniania i kąpieli 

doda świątecznego nastroju z nutką tajemniczości i oczekiwania. 

 

Mixture Dr Beta WALENTYNKA 1 

Olejek eteryczny mandarynkowy      4 krople 

Olejek eteryczny pomarańczowy       2 krople 

Olejek eteryczny pieprzowy               2 krople 

Olejek eteryczny ylangowy                1 kropla 

Olejek eteryczny paczulowy               1 kropla 

 

Olejek eteryczny ylangowy znany jest jako afrodyzjak z Balii, olejek eteryczny 

z czarnego pieprzu to afrodyzjak z naszej kultury europejskiej. Olejki eteryczne 

ze skórek pomarańczy i mandarynek swą owocową słodką i świeżą wonią 

uspokajają i przynoszą dobry, czuły nastrój.  
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10 kropli mieszanki WALENTYNKA 1 odparowane z kominka 

aromaterapeutycznego nawoni pomieszczenie i stworzy odpowiedni 

walentynkowy nastrój. Do nastrojowego masażu ciała w intymnej atmosferze 

przeznaczona jest mieszanka WALENTYNKA 2 z olejkiem eterycznym 

imbirowym, znanym afrodyzjakiem z kultury indyjskiej. Korzenie imbiru, z 

których destylowany jest olejek eteryczny, przybierają różnorodne kształty 

egzotycznych roślin lub zwierząt czy gwiazd i innych zjawisk natury, co 

przydaje temu korzeniowi magicznej mocy. 

 

Mixture Dr Beta WALENTYNKA 2 

Olejek eteryczny mandarynkowy         3 krople 

Olejek eteryczny pomarańczowy          2 krople 

Olejek eteryczny imbirowy                   2 krople 

Olejek eteryczny sandałowy                  2 krople 

Olejek eteryczny ylangowy                   1 kropla 

 

10 kropli mieszanki WALENTYNKA 2 rozpuszczone w 20 ml oleju ze słodkich 

migdałów to magiczna mikstura do zmysłowego masażu całego powabnego 

ciała. 

W czasie Karnawału, chociaż raz, każdy z nas niech ulegnie balowemu 

szaleństwu i spędzi karnawałową noc na szalonej zabawie w dobrym 

towarzystwie i wspaniałym nastroju. 

Warto odzyskać formę i siły przed całonocną zabawą i poddać się na 2 godziny 

przed wyjściem 20-minutowej energetyzującej kąpieli z dodatkiem mieszanki 

olejków eterycznych, które usuną zmęczenie i dodadzą dużo zdrowej energii do 

tańców na parkiecie. 
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Mixture Dr Beta KARNAWAŁ KĄPIEL 

Olejek eteryczny rozmarynowy         4 krople 

Olejek eteryczny bazyliowy              2 krople 

Olejek eteryczny grejpfrutowy          4 krople 

 

Po całonocnej zabawie często niestety następny dzień to ból głowy i kac. 

Wtedy stosujemy w kominku aromaterapeutycznym i wdychamy składniki 

olejków eterycznych z mieszanki zalecanej po całonocnym balu. 

 

Mixture Dr Beta PO KARNAWAŁOWYM BALU 

Olejek eteryczny rozmarynowy              3 krople 

Olejek eteryczny eukaliptusowy             2 krople 

Olejek eteryczny mięty pieprzowej         2 krople 

Olejek eteryczny cytrynowy                    2 krople 

Olejek eteryczny sandałowy                    1 kropla 

 

Niestety, po wyżej opisanych przyjemnych przeżyciach i niezapomnianych 

dniach reszta to codzienność i zgodnie z kalendarzem niskie temperatury, wiatry 

i ogólnie pogoda, która sprzyja infekcjom dróg oddechowych. By w lepszym 

nastroju, zdrowiu, samopoczuciu przejść łagodnie zimowy czas, warto stosować 

aromaterapię w powietrzu, wonne naturalne olejki. eteryczne i ich mieszanki. 

 

 Mixture Dr Beta IMMUNOLOGY  

Olejek eteryczny drzewa herbacianego             3 krople 

Olejek eteryczny lawendowy                             2 krople  

Olejek eteryczny eukaliptusowy                        2 krople 

Olejek eteryczny pieprzowy                               2 krople 

Olejek eteryczny drzewa różanego                    1 kropla 
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Mixture Dr Beta VAPORMIX 

Olejek eteryczny mięty pieprzowej                      4 krople 

Olejek eteryczny sosnowy                                    2 krople 

Olejek eteryczny manuka                                      2 krople 

Olejek eteryczny petitgrain                                   2 krople 

 

Mieszankę Dr Beta IMMUNOLOGY wzmacniającą odporność organizmu 

powinno stosować się do nawaniania pomieszczenia z kominka 

aromaterapeutycznego raz dziennie, po odparowaniu 10 kropli, pokój wypełni 

się zapachami natury. Natomiast mieszankę Dr Beta VAPORMIX, której 

składniki ułatwiają oddychanie, najkorzystniej powinno się, w ilości 5 kropli, 

stosować do inhalacji raz dziennie. Taka naturalna inhalacja złagodzi 

dolegliwości i udrożni zatkany nos. 

Oczywiście w aromaterapii stosować należy naturalne olejki eteryczne 

najwyższej jakości.  

Na etykiecie olejku muszą znajdować się nazwy według INCI jako „Składniki” 

lub „Ingredients”: 

Nazwy olejków wg INCI 

Olejek eteryczny bazyliowy Ocimum Basilicum Herb Oil 

Olejek eteryczny cytrynowy Citrus Limon Peel Oil 

Olejek eteryczny drzewa herbacianego Melaleuca Alternifolia Leaf Oil 

Olejek eteryczny drzewa różanego Aniba Rosaeodora Wood Oil 

Olejek eteryczny eukaliptusowy Eucalyptus Globulus Leaf Oil 

Olejek eteryczny grejpfrutowy  Citrus Grandis Peel Oil 

Olejek eteryczny imbirowy Zingiber Officinale Root Oil 

Olejek eteryczny lawendowy Lavandula Angustifolia Oil 

Olejek eteryczny mandarynkowy Citrus Nobilis Peel Oil 

Olejek eteryczny manuka Leptospermum Scoparium Leaf Oil 

Olejek eteryczny mięty pieprzowej Mentha Piperita Oil  

Olejek eteryczny paczulowy Pogostemon Cablin Leaf Oil 
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Olejek eteryczny petitgrain Citrus Aurantium Leaf Oil 

Olejek eteryczny pieprzowy  Piper Nigrum Fruit Oil  

Olejek eteryczny pomarańczowy Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil 

Olejek eteryczny rozmarynowy Rosmarinus Officinalis Leaf Oil 

Olejek eteryczny sandałowy Santalum Album Wood Oil 

Olejek eteryczny sosnowy Pinus Sylvestris Leaf Oil 

Olejek eteryczny ylangowy Cananga Odorata Flower Oil 

 

Ponownie przypominam, że gwarancją wysokiej jakości olejków eterycznych 

jest ich odpowiednie opisanie. Na etykiecie wymagana jest polska nazwa 

zawierająca słowa „olejek eteryczny”, nazwa rośliny i jeżeli jest to potrzebne 

określenie części rośliny, z której olejek jest otrzymywany. W spisie składników 

według INCI (Ingredients) na pierwszym miejscu musi być nazwa jednego 

olejku eterycznego składająca się z łacińskiej nazwy systematycznej rośliny 

i słowa Oil, mogą być również wymienione nazwy chemiczne składników 

objętych 7 poprawką do Dyrektywy Kosmetycznej EU. 

Oznakowanie np. „lawenda”,  „olejek zapachowy lawendy”, „zapach lawendy”, 

„lavande” lub  w spisie składników słowa „parfum”, „dipropylene glycol”, czy 

nazwa drugiego olejku dyskredytują taki wyrób i nie może być on stosowany w 

zabiegach aromaterapeutycznych. 

 

DR BETA 
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Z ŻYCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

AROMATERAPEUTYCZNEGO 

W grudniu 2017 roku zarząd PTA podjął uchwałę o objęciu patronatem 

działalności powstającego właśnie, a mającego rozpocząć funkcjonowanie w 

nowym roku Instytutu Naturalnej Aromaterapii www.instytutaroma.pl, który z 

inicjatywy założyciela będzie zajmował się promocją aromaterapii, tak 

medialnie, jak i poprzez sesje aromaterapeutyczne planowane w Warszawie. 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na  stronach 55 - 61, w cyklu 

„Aromaterapia w praktyce”, na których autor przedsięwzięcia ciekawie je 

opisuje. 

W Polskim Towarzystwie spędziliśmy pracowitą jesień, gdyż 

zorganizowaliśmy w odstępie miesiąca aż dwa Kursy Aromaterapii w siedzibie 

PTA, tzn. na terenie Fabryki Polleny - Aromy w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Ogromne zainteresowanie kursem spowodowało, że po terminie 

październikowym, w którym odbył się jak co roku od lat, pierwszy kurs, pod 

koniec listopada miała miejsce druga edycja dla pozostałych chętnych 

uczestników.  

Mamy dużą satysfakcję z popularności kursów, gdyż świadczy to po 

pierwsze o tym, że temat aromaterapii niezmiennie od lat interesuje osoby, które 

tak zawodowo jak i amatorsko korzystają i używają do zabiegów olejki 

eteryczne. Po drugie, że organizowane przez nas szkolenie mają wysoki poziom 

 

 

http://www.instytutaroma.pl/


 1 (91) t. 24 Zima’2018 Aromaterapia 
63 

www.literatura.aromaterapia.pl 

i spełniają oczekiwania studentów, którzy często osobiście dziękują nam za 

przekazaną wiedzę, co oczywiście, tak po ludzku, cieszy. 
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Fot. T. Tańczyk i D. Swacha 

 

Wszystkim Państwu - naszym członkom, czytelnikom kwartalnika, 

sympatykom i zwolennikom idei aromaterapii - składamy najserdeczniejsze 

życzenia noworoczne. Oby ten Nowy Rok 2018 przyniósł wiele radości, 

zdrowia i satysfakcji nam wszystkim. 

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 

 

 

http://www.kosmet.com/
mailto:info@pta.org.pl
http://www.pta.org.pl/
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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 zaprasza na kursy aromaterapii pod  

patronatem  Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. Jego uczestnicy 

otrzymują Certyfikaty Ukończenia Kursu wydawane przez PTA.  

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 

 

W 2017 roku odbyły się dwa Kursy Aromaterapii 7 października  

i 25 listopada  

w siedzibie firmy Pollena-Aroma Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 14 

Następny kurs planujemy zorganizować jesienią 2018 roku 

Informacje i  zapisy:  tel. 22 5041759, 602350037,  e-mail: info@pta.org.pl 

Zapraszamy ! 

 

http://www.medikon.com.pl/
mailto:info@pta.org.pl
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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 



 1 (91) t. 24 Zima’2018 Aromaterapia 
68 

www.literatura.aromaterapia.pl 

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 

OSTROŁĘKA - Sklep Zielarski, ul. Piłsudskiego 36a, tel: (029) 766 63 36 
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PIŁA - Sklep Specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i ortopedyczno- 

   rehabilitacyjnego „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 

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 
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- Herbavit, ul. Krucza 112, tel. (071) 783-74-20 

- Remedium, ul. Hirszfelda 12, tel. (071) 795-80-78 

- Sklep Medyczny „Intermedica”, ul Sycowska 6B, tel (071) 789-33-55 

- Sklep Zielarski „Kocanka”, ul. Bogusławskiego 79, tel:  (071) 781-80-18 

WSCHOWA - Apteka „Pod Wagą” , ul. Cicha 5, tel: (065) 540 41 79 

ZABRZE - PUH Danuta Jędrychowska,  ul. Dworcowa 9/5, tel: 508-259-638 

ZIELONA GÓRA - Herba-Pol, ul. Mieszka I 1, tel. (068) 325-30-37 

 

ŻARY - Sklep Zielarsko Medyczny „Herba Desk”, ul Przeładunkowa 2 (Kaufland),  

   tel. (068) 36-36-188  

 

 

 

HURTOWNIE: 

 

KATOWICE  - Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, tel. (32) 208-06-56 

LUBLIN - Slawex, ul. Budowlana 28, (81) 445 07 20 

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

ŁÓDŹ - Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ,  Łódź, ul. Zbąszyńska 1,  

   tel. (42) 613 33 00 

WARSZAWA - CEFARM ul. Jana Kazimierza 16 

 

 

Uwaga:  - część placówek posiada tylko wybrane produkty 

- część hurtowni działa na terenie całego kraju 
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Aromaterapia w praktyce 

GDZIE KORZYSTAĆ Z USŁUG DYPLOMOWANYCH 

AROMATERAPEUTÓW? 

DĄBROWSCY SA Sp. z o.o. CENTRUM MASAŻU  

ul. Gimnastyczna 2C, Warszawa, (22)2927158, aleksander.dabrowski82@gmail.com 

*** 

GABINET AROMATERAPII, Grażyna Kamieńska, Hotel Diament 

78-132 Grzybowo k/Kołobrzegu, ul. Borkowska 6, tel. (094) 35 53 604, 

609 515 551 

*** 

COSMET, Studio estetyki ciała, masaże  aromaterapeutyczne, Roman Kriger, 

87-100 Toruń, ul. Świętopełka 2e, tel. (056) 623 00 55, www.cosmet.pl 

*** 

GABINET KOSMETYCZNY, Łucja Legun, Regina Bożek,  

43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60/62, p. I, tel. (033) 816 58 51 

*** 

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO, Jerzy Foss,  

87-720 Ciechocinek, ul. Zielona 21, tel. (054) 283 54 13, 0602 329 053, 

www.jfoss.ciechocinek.pl 

*** 

GABINET KOSMETYKI, STYLIZACJI I RELAKSACJI , Alina Komborska,  

54-027 Wrocław, ul. Wielkopolska 36 a, tel. (071) 349 42 11 

*** 

KLINIKA ULMED, Tomasz Kruk, masaże,  
Warszawa – Jelonki, ul. Legendy 6d, tel. (022) 664 21 16, 664 57 48 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Archiwum 

 

 

 

mailto:aleksander.dabrowski82@gmail.com
http://www.cosmet.pl/
http://www.jfoss.ciechocinek.pl/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pieknoscdnia.com.pl/
http://www.annanocon.pl/
http://www.mxplus.pl/
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KALENDARIUM 

 

 

 

Konferencja IFEAT 

LAS AMÉRICAS 

Cartagena 

Kolumbia 

9 – 13 września 2018 roku 

 

Adres do organizatorów: 

www.ifeat.org 

e-mail: secretariat@ifeat.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 – te MIĘDZYNARODOWE 

SYMPOZIUM 

OLEJKÓW ETERYCZNYCH 

13 – 16 września 2018 

Niš, Serbia 

 

www.iseo2018.org 
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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, 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.  

mailto:info@pta.org.pl
mailto:leszek.moscicki@pollenaaroma.com
http://www.literatura.aromaterapia.pl/
http://www.drbeta.pl/
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