Olejek laurowy
Olejek laurowy otrzymywany jest z liści i drobnych gałązek wawrzynu szlachetnego. W artykule
przedstawiono opis botaniczny wawrzynu i jego historię jako rośliny leczniczej. Opisano cechy
organoleptyczne, parametry fizykochemiczne i skład chemiczny oraz właściwości i wykorzystanie
olejku laurowego w medycynie, aromaterapii i w przemyśle spożywczym oraz kosmetycznym.
Dr inż. Anna Lis
Założenia i działanie systemu REACH
Od dłuższego czasu systematycznie wprowadzane są zmiany w ustawodawstwie dotyczącym
substancji i preparatów chemicznych. Przepisy te w pewnym stopniu również dotyczą świata
zapachów. W artykule przedstawiono najnowsze informacje dotyczące ustawodawstwa unijnego
REACH z punktu widzenia branży perfumeryjnej.
Mgr Monika Kaleta
Macierzanka piaskowa
Macierzanka piaskowa jako roślina lecznicza znana była już w czasach starożytnych. Jako domowe
lekarstwo macierzankę stosowano na bóle brzucha, biegunkę, suchoty. Dodawana dzieciom do kąpieli
miała wzmacniać organizm, przywracać siły, zapobiegać krzywicy, a także chronić od „nagabywań
szatańskich”. Informacje o leczniczych właściwościach macierzanki znaleźć można m.in. w traktatach
Paracelsusa i św. Hildegardy. Ziele macierzanki piaskowej cenione było również w wiekach
późniejszych jako skuteczny lek na katar, ból głowy i w chorobach kobiecych. W medycynie ludowej
macierzankę zalecano przy astmie, jako środek czyszczący krew, a także uspokajający. Wierzono, że
szczególnie leczniczą moc wykazuje roślina wobec osób urodzonych pod znakiem Byka, Wagi, Lwa i
Barana. W artykule omówiono charakterystykę morfologiczno-anatomiczną rośliny oraz skład i
właściwości lecznicze macierzanki i olejku eterycznego.
Dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka
Olejki eteryczne w terapii schorzeń narządów ruchu
Stosowanie olejków eterycznych w terapii schorzeń narządów ruchu jest metodą znaną od wieków.
We współczesnej aromaterapii w masażu najczęściej stosuje się olejki sprzyjające rozluźnieniu,
odprężeniu organizmu, które po aplikacji na skórze wykazują działanie rozgrzewające. W artykule
szczegółowo opisano przyczyny dolegliwości i zalecane olejki eteryczne.
Mgr farmacji Karolina Grabowska
Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko
Reakcje organizmu człowieka na masaż
Masażem można nazwać zespół różnych zabiegów manualnych, które w sposób mechaniczny, przez
powierzchnię ciała, działają w sposób ukierunkowany na określone tkanki naszego organizmu, a więc
na skórę, tkankę podskórną, aparat ruchu, czyli mięśnie, torebki i więzadła stawowe, a także w postaci
zmian odruchowych na układ krążenia, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, do narządów wewnętrznych
włącznie. W artykule omówiono wpływ masażu na skórę, układ krążenia, układ nerwowy, narządy ruchu
i mięśnie.
Mgr Tomasz Podgórski
Trądzik różowaty
Ta uciążliwa choroba znana jest od wieków. O czerwonym nosie pisali poeci rzymscy, a już w XV wieku
istniał opis zmian skórnych zbliżony do aktualnego. Jako przyczyny schorzenia podawano wówczas:
zimno, łojotok oraz „napoje spirytusowe”. Trądzik różowaty jest obecnie stosunkowo częstą chorobą,
dotyczącą głównie ludzi o jasnej karnacji. Rzadko występuje u osób z ciemniejszą skórą, prawie w ogóle
nie zdarza się u Murzynów. Dotyczy znacznie częściej kobiet niż mężczyzn.
Dr n. med. Danuta Kleniewska
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