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W tym numerze kwartalnika w cyklu ”Najcenniejsze Olejki Eteryczne” prezentujemy 
olejek świerkowy. Z grupy olejków eterycznych leśnych jak sosnowy, jodłowy, 
jałowcowy opisywane w rocznikach 1999 i 2000 oraz tujowy, kosodrzewinowy, 
limbowy w rocznikach 2016  i 2017 i olejki eteryczne cyprysowy z numeru 41 Lato’ 
2005 i cyprysikowe opisywane w numerze  95 Zima’ 2020 przyszedł czas na olejek 
eteryczny świerkowy. Olejki eteryczne pozyskiwane z drzew i krzewów iglastych 
charakteryzują się zapachem lasów, to grupa zapachowa, której ton nadają związki z 
grupy terpenów cyklicznych. Polakom ten typ zapachu towarzyszy od dzieciństwa, 
stąd obserwuje się dużą popularność i upodobanie do stosowania olejków 
eterycznych ”leśnych” do nawaniania i odświeżania powietrza w mieszkaniach, i 
jednocześnie ich dezynfekcji. Autorka artykułu szczegółowo opisuje bioróżnorodność 
świerków, oraz porusza zagadnienia jakości i bezpiecznego stosowania olejku 
eterycznego świerkowego. 
W utworzonym w roku 2022 cyklu ”Najcenniejsze Oleje Roślinne” prezentujemy 
nowość  o  mało znanej nazwie olej buriti a warto poznać jego, bogatą w cenne 
składniki charakterystykę. Autorka bardzo wnikliwie opisuje medyczne, pielęgnacyjne 
i również dietetyczne właściwości do wykorzystania w  tak w warunkach domowych 
jak i w profesjonalnych zabiegach masażu aromaterapeutycznego czy kosmetycznych. 
Autorka wieloletniego cyklu czasopisma, „Historii ziołowych” w to miejsce, 
utworzyła jako temat wiodący artykułów, rośliny  mało znane i powszechnie nie 
zaliczane do świata ziół. Egzotyczny kwiat aminku egipskiego jest bohaterem 
pierwszego artykułu z cyklu „ Magia Kwiatów”. 
W tym numerze poruszamy temat rzadko poruszany na naszych łamach, a dotyczący 
stosowania aromaterapii jako metody wspomagającej poród szczególnie w aspekcie 
stosowania olejków eterycznych wspomagających łagodzenie bólu  oraz obniżających 
stres. Autorami są praktykujący przedstawiciele medycyny a publikowane przez nich 
badania maja charakter ankietowy prowadzony w warunkach in vivo w warunkach 
klinicznych. Tak więc wyniki badań oddają bezpośrednie odczucia rodzących co czyni 
wyniki prawdziwymi i wiarygodnymi badawczo. Zachęcam do lektury. Jeszcze innym 
niezmiernie istotnym tematem tego numeru jest zagadnienie jakości olejków 
eterycznych i ich fałszowania co jest bardzo trudnym do zlikwidowania zjawiskiem na 
rynku. Unikajmy nieznanych wyrobów i starannie czytajmy etykiety olejków 
eterycznych przeznaczonych do aromaterapii. 

Iwona Konopacka-Brud                                                                                                             
Redaktor Naczelna 
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AUTENTYCZNE OLEJKI ETERYCZNE NA WYCIĄGNIĘCIE DŁONI 

 

Na rynku aromaterapii od lat wysoką pozycje zajmuje amerykańska firma 
Nature's Sunshine, która szczyci się tym, że oferuje swoim klientom 
autentyczne olejki eteryczne w rozsądnej cenie już w ponad 30 krajach na całym 
świecie. Dzięki Nature's Sunshine, także w Polsce możesz mieć całkowitą 
pewność, że każda kropla olejku będzie działać dokładnie tak, jak zamierzała 
natura.  

Bezpieczeństwo i jakość idą w parze. Od pozyskiwania surowców po ich 
selekcję, produkcję oraz wiele etapów testów, Natures' Sunshine zapewnia, że 
tworzy wysokiej jakości produkty o niezrównanej mocy, zapachu i 
czystości. Ich autentyczne olejki eteryczne są tak nazywane, ponieważ powstają 
w oparciu o surowe kryteria gwarancji Sure-Source, która 
obejmuje podwójne testowanie GCMS; raz w destylarni i kolejny raz we 

własnych laboratoriach. Dzięki temu, wszystkie właściwe piki składników 
fitochemicznych wyświetlane w tych testach idealnie pasują, co potwierdza, że 
od momentu destylacji oleju do chwili jego butelkowania nie doszło do 
zafałszowania produktu.  

Dodatkowo przeprowadzane badania pokazują, że olejki te są wolne od 
pestycydów, herbicydów, fungicydów, nawozów, syntetyków i innych rodzajów 
zanieczyszczeń, po to tylko by pasjonaci aromaterapii mogli sięgać po 
prawdziwe i bezpieczne rozwiązania. 

Olejki eteryczne mogą być bezpiecznie stosowane w celu poprawy 
samopoczucia i jako element zdrowego stylu życia. Są używane przez miliony 
ludzi każdego dnia, w większości bez incydentów. Jednak olejki eteryczne są 
silnymi substancjami i mogą być szkodliwe, jeśli nie są stosowane z należytą 
starannością. Olejek eteryczny w butelce jest dziesiątki razy bardziej 
skoncentrowany niż w roślinie, a kwestie bezpieczeństwa często dotyczą 
olejków eterycznych, mimo, że mogą nie dotyczyć samej rośliny lub ekstraktu 
ziołowego. 

Dlatego firma Natures' Sunshine wyróżnia się także niezwykle rygorystycznym 

podejściem do bezpieczeństwa swoich klientów i etykiety olejków eterycznych 
zawierają zalecenia dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania, które są  
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łatwo zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Wiemy, że istnieją firmy na 
rynku aromaterapii oznaczające swoje olejki eteryczne jako produkty do użytku 
wewnętrznego. Prowadzi to do tego, że sporo osób, które nie są odpowiednio 
wykształcone i uprawnione w zakresie stosowania olejków eterycznych, 
używają ich wewnętrznie, nie wiedząc, jak, kiedy, ile lub jakiego rodzaju olejku 
należy użyć w danym celu. Nie wspominając o tym, że niektóre olejki eteryczne 
przy niekontrolowanym spożyciu mogą powodować zatrucie organizmu i 

zagrażać utracie zdrowia. Natures' Sunshine nigdy nie zachęca do 
spożywania olejków eterycznych wewnętrznie, uważając, że bardziej 

konserwatywne podejście jest najlepsze. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
określone przez National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA), 

które kładą nacisk na bezpieczne stosowanie olejków eterycznych, są tutaj 
wyznacznikiem polityki informacyjnej firmy.  

 

Specjalnie na Polski rynek, dla wielbicieli dobrych olejków eterycznych 
Natures' Sunshine przygotowało same najpopularniejsze swoje produkty: 

Olejek Eteryczny Organiczny Lawendowy (Lavandula angustifolia) - 

Niezwykle bogaty, lekko ostry i zdecydowanie intensywny zapach prawdziwej 

lawendy to podstawa tego olejku pozyskiwanego z pól francuskich farmerów. 
Lawenda, ceniona ze względu na swój uspokajający i relaksujący aromat, 
doskonale sprawdza się w tysiącach domów i potwierdza ogromna popularność 
tego olejku. Jest uwielbiana ze względu na działanie uspokajające i odprężające. 
Kto raz spróbuje tej prawdziwej lawendy o bezkompromisowej jakości, nigdy 
nie pomyli jej z mdłymi aromatami wielu lawendo-podobnych olejków 
dostępnych na rynku. 

Olejek Eteryczny Organiczny Frankincense (Boswellia carteri) – Już w 
chwili rozpieczętowania buteleczki z olejkiem kadzidłowca, otwiera się przez 
nami cały bukiet zapachów biblijnych, wzbogaconych nutami bliskiego 
wschodu, orientu i gorącego pustynnego powietrza. Pozyskiwany z 

aromatycznej żywicy olibanum z Somalii olejek ten charakteryzuje się też 
nutami aromatów przypraw, cytrusów i tonów drzewnych. Odkrywa się powoli, 
daje okazję do refleksji, uspokajania umysłu, głębokiej relaksacji i lżejszego 

oddechu. Niezastąpiony przy odkrywaniu swojego potencjału, pracy z  
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emocjami, codziennej medytacji czy w zajęciach jogi. Oczyszcza umysł, ale 

także genialnie działa na skórę, będąc dodatkiem do kosmetyków lub oleju 
bazowego. 

Olejek Eteryczny Mięty Pieprzowej (Mentha piperita) – Nic tak nie orzeźwia i 
stawia na nogi jak unoszący się w powietrzu cudownie chłodzący zapach mięty 
pieprzowej.  Setki razy bardziej skondensowany niż w listku rośliny, olejek ten 
błyskawicznie zabiera zmęczenie, senność, zdecydowanie poprawia 
koncentrację i uławia naukę. Niezastąpiony do dyfuzji w mieszankach dla 
śpiochów i osób z zaburzeniami uwagi. Świetnie sprawdza się w ciepłe dni jako 
naturalne źródło orzeźwienia. 

Olejek Eteryczny Drzewa Herbacianego (Melaleuca alternifolia) - Ten 

pochodzący z Australii olejek to kwintesencja tego jak natura pomaga wspierać 
zdrowie każdego człowieka. Olejek ten jest prawdopodobnie najbardziej znany 

ze swojego działania przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego i generalnie 
antyseptycznego. Charakterystyczny zapach, wyraźny, czysty lekko ziołowy z 
nutami kamforowymi w tle. Doskonale sprawdzi się jako ostatnia deska ratunku 

po dodaniu do kosmetyków w przypadku kłopotów z trądzikiem lub generalnie 
z cerą.  

Ofertę Nature's Sunshine dopełniają także doskonale zbalansowane 

mieszanki olejków eterycznych, dobrane do konkretnych zastosowań i 
wspierające nasze zdrowie fizyczne oraz emocjonalne. Najciekawsze z nich 

to: 

Mieszanka olejków ESSENTIAL SHIELD  (olejki eteryczne: grejpfrut, 

cynamon, goździk, lawenda, sosna, cytryna, rozmaryn, tymianek) – Doskonale 

znana mieszanka, nazywana tarczą dla odporności naszego organizmu. Świetna 

do dyfuzji w infekcjach i problemach z górnymi drogami oddechowymi. 

Mieszanka olejków INSPIRE (olejki eteryczne: pomarańcza, cynamon, 

mięta, imbir, wanilia, grejpfrut, cytryna, bergamotka) – Posiada właściwości 
pobudzające i inspirujące do działania. Idealna do pracy i na poranki. Niezwykle 

radosny zapach. 

Mieszanka olejków CORE (olejki eteryczne: cedr atlaski, liść ho, choina 

kanadyjska, wrotycz marokański, kadzidłowiec, rumianek rzymski) –  
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Przepełniony nutami drewna i subtelnych przypraw aromat pomoże ci odnaleźć 
spokój i odzyskać równowagę duchową, podobnie jak spacer w pachnącym 
lesie. Świetny do pracy z emocjami i w kłopotach sercowych.  

Mieszanka olejków REFUGE (olejki eteryczne: lawenda, pomarańcza, cedr 

atlaski, ylang-ylang, wrotycz pospolity, wanilia) – Autentycznie uspokajająca 

kompozycja olejków, przenosi nas do krainy łagodności. Kwiatowe, słodkie 
nuty cytrusa oraz kusząca wanilia tworzą intymną atmosferę wszędzie tam, 
gdzie potrzebny jest spokój. Może być twoim wytchnieniem od codziennego 

zgiełku i stresu. 

Mieszanka olejków RECOVER (olejki eteryczne: golteria, jałowiec, rozmaryn 

lekarski, jodła, goździk, cynamonowiec kamforowy, kadzidłowiec, mięta) – 

Prawdziwe ukojenie po wysiłku, ciężkim dniu. Idealna kompozycja do 

stosowania po długich ćwiczeniach lub wysiłku sportowym. Przynosi ukojenie 
sforsowanym mięśniom. 

Przez wieki olejki eteryczne, te niezwykłe substancje były cenione za aurę i 
zapach, ale również za wspaniałe właściwości wspomagające nasze zdrowie. 
Znawcy wiedzą, że olejki dostarczane w oryginalnej, niezmienionej, a więc 
autentycznej postaci potrafią odmienić życie przez doskonały wpływ na ciało i 
umysł. Sprawdź, jak działają olejki Natures' Sunshine – zwłaszcza, że są na 
wyciagnięcie dłoni.  

 



Autentycznych olejków szukaj na
www.e-naturessunshine.com

Najwyższą jakość i autentyczność olejków eterycznych potrafią zapewnić nieliczni 
producenci. Jednym z nich jest Nature’s Sunshine, amerykańska firma słynąca z bycia 
pierwszą na świecie, która zaproponowała zioła w kapsułkach. 
Nature’s Sunshine produkcją olejków eterycznych zajmuje się już od 20 lat. O dwóch dekad 
pozyskuje najwyższej jakości surowce, z kórych powstają najwyższej jakości olejki. W ofercie 
firmy znajdziemy zarówno popularne olejki, jak lawendowy, czy herbaciany, ale również 
unikatowe mieszanki, takie jak ożywczy Inspire, czy kojący Refuge. 

Nature’s Sunshine gwarantuje autentyczność swoich olejków. 
Żadnego rozcieńczania! Żadnych dodatków! 

Polepszamy życie dzięki naturze


