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Jesień puka już do naszych drzwi z gamą swoich tęczowych kolorów ale też 
zimnem i zmiennymi frontami atmosferycznych, które źle wpływają na nasze 
samopoczucie i kondycję. Z aromaterapią i olejkami eterycznymi dni mogą być 
spokojniejsze i w dobrych emocjach. Numer jesienny czasopisma  to wspaniała 
lektura na długie wieczory dla wszystkich zwolenników aromaterapii. Bardzo 
różnorodna tematyka artykułów dostarczy czytelnikom dużo nowej wiedzy. Z 
cyklu „Najcenniejsze Oleje Roślinne” tym razem olej otrzymywany z nasion 
róży dzikiej, krzewu Rosa canina, bardzo bogaty w substancje farmakopealne, 
pielęgnacyjne do ochrony skóry w kosmetyce i dużych walorach dietetycznych. 
Surowcem tym cenniejszym ze gatunek róży dzikiej występuje również w 
naszej, polskiej strefie klimatycznej. W cyklu „Magia kwiatów” w tym numerze 
prezentacja bardzo ciekawej rośliny biedrzeniec mniejszy  z gatunku Pimpinella 
o anetolowym zapachu. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę  na dużą 
bioróżnorodność,  a tym samym bogactwo świata roślin w ramach rodzaju 
botanicznego, gdyż o pomyłkę nie trudno bowiem powszechnie pimpinella 
kojarzymy z anyżkiem. 

W jesiennym numerze różnorodność tematyki artykułów prowadzi czytelników 
na przykład w świat badań naukowych. Prezentujemy artykuł poświęcony 
tematowi badania bioaktywności olejków eterycznych w działaniu na 
drobnoustroje patogenne. Zachęcam czytelników do lektury publikacji 
absolwentki uniwersytet, laureatki nagrodzonej w konkursie „Aromaterapia i 
Nauka”  XII edycji .Opisane w publikacji badania i wykazanie aktywności 
antybakteryjnej olejku eukaliptusowego w fazie gazowej, stanowią uzasadnienie 
dla powszechnie stosowanego w zabiegach nawaniania i odparowywania 
olejków eterycznych jako podstawowy sposób używania ich w aromaterapii. 
Dopełnieniem dla  wielotematycznego kwartalnika jest artykuł dotyczący 
tradycyjnej medycyny indyjskiej Ajurwedy i znaczenia olejków oraz ich dobór i 
wykorzystanie w tej terapii.  

Aromaterapia sięgająca swymi korzeniami do starożytności  w kulturach 
chińskiej, indyjskiej, tybetańskiej  i bliskowschodniej dziś w XXI wieku stanowi 
niezaprzeczalnie efektywną i poszukiwaną metodę  w poprawie stanu zdrowia, 
fizycznego i psychicznego a przy tym nieinwazyjną, bezpieczną i dyskretnie 
otulającą zapachami natury.       
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KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UŻYWANIA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 
NATURE'S SUNSHINE 

EFFECTS OF APPLICATION OF NATURE’S SUNSHINE ESSENTIAL 
OILS 

W dzisiejszych czasach niezwykle popularne stało się korzystanie z produktów 
naturalnych i wiele osób dowiaduje się o właściwościach olejków eterycznych 
od przyjaciela lub sąsiada, ale zupełnie nie ma pomysłu, jak można używać ich 
w codziennym życiu. Na szczęście olejki eteryczne są niezwykle wszechstronne 
i można bezpiecznie je stosować w najróżniejszych sytuacjach, aby cieszyć się 
ich kojącym działaniem. Zobaczmy więc, jak mogą być wykorzystywane 
autentyczne olejki Nature's Sunshine do wspomagania zdrowia, aromaterapii, 
oczyszczania i upiększania. Warto skorzystać z naszych pomysłów na codzienne 
praktykowanie aromaterapii z użyciem tych naturalnych produktów — wraz z 
kilkoma typowymi zastosowaniami. 
Roślinne alternatywy dla wspomagania zdrowia 
W obecnym świecie zachowanie zdrowia i dobrej kondycji zaczyna być 
głównym problemem wielu z nas, ale natłok reklamowanych suplementów i 
preparatów roślinnych, które obiecują skuteczne działanie sprawia, że nie 
potrafimy dokonać właściwego wyboru. Na szczęście nasi przodkowie od 
wieków wykorzystywali rośliny ze względu na ich wyjątkowe właściwości, a 
właśnie olejki eteryczne szczególnie oferują szereg korzyści, jeśli chodzi o 
nasze samopoczucie i dobrostan. 
Dostępne badania wykazują, że niektóre olejki eteryczne, takie jak drzewo 
herbaciane od Nature's Sunshine , mają właściwości antybakteryjne i można je 
wykorzystać do dyfuzji w powietrzu, ale także rutynowego oczyszczania twarzy, 
problemów z  trądzikiem i innych powierzchownych infekcji skóry, ale także 
przy grzybicy paznokci i ukąszeniach owadów. 

Inne olejki eteryczne, takie jak np. mieszanka Essential Shield mająca w 
składzie m.in. goździki, cynamon, cytrynę, tymianek i eukaliptusa doskonale 
nadają się do aromaterapii jako sposób na złagodzenie kataru, problemów z 
zatokami, czy lekkich infekcji. 

Prawdziwie naturalne środki czyszczące 
Kiedy myślisz o wielu domowych środkach czyszczących, prawdopodobnie 
znajdziesz w ich składzie informacje o olejkach cytrusowych. Dzieje się tak, 
ponieważ rośliny te mają naturalne właściwości antyseptyczne i/lub 
antybakteryjne. Wykorzystanie tych autentycznych olejków eterycznych 
Nature's Sunshine w naszych codziennych porządkach sprawia, że sprzątanie 
jest bardziej naturalne, zdrowsze i przyjemniejsze. 



Jeśli martwisz się skutkami ostrych chemikaliów w twoich środkach 
czyszczących, rozważ korzyści płynące z tworzenia własnych produktów z 
naturalnych składników, które nie tylko niesamowicie pachną, ale także 
zapewniają podobne działanie usuwające zarazki z wielu powierzchni, jak 
wiodące środki czyszczące w gospodarstwie domowym. Pomoże ci w tym np. 
mieszanka olejków eterycznych Inspire z cytrusami.  
Doładuj energię w ciągu dnia 
Nagłe wycieńczenie w środku dnia może być niezwykle frustrujące — 
zwłaszcza, gdy masz dużo pracy, którą wciąż musisz wykonać. Na szczęście 
dostępna jest szeroka gama olejków eterycznych, które pomogą obudzić twój 
umysł i przywrócić siły do działania.  Następnym razem, gdy poczujesz, że 
znów dopada cię zmęczenie rozprowadź lub wdychaj trochę olejku 
eterycznego z miety pieprzowej, lub mieszanki olejków Nature's Sunshine o 
nazwie Recover ( m.in. z rozmarynem, cynamonem, jałowcem i mietą) aby 
zwiększyć skupienie i dodać sobie energii w ciągu wyczerpującego dnia. Te 
olejki to także świetny pomysł na pomoc naszym dzieciom w okresie wytężonej 
nauki czy egzaminów.  
Postaraj się o więcej relaksu 
Odczuwanie całej gamy emocji jest naturalną częścią życia, ale czasami nagłe 
pojawienie się frustracji lub poważnych zmartwień może utrudniać nam 
prawidłowe funkcjonowanie w pracy i domu. W naszym codziennym życiu 
wciąż zmagamy się ze stresem, dlatego tak ważne jest znalezienie czasu na 
relaks i efektywny odpoczynek. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy w 
domu, postaraj się zafundować sobie kilkanaście minut oddechu - pomogą ci w 
tym oczywiście olejki eteryczne Nature's Sunshine. Zapewnienie sobie 
możliwości relaksu, oderwania od trudnych spraw jest niezbędna dla naszej 
psychiki, a łącząc te chwile z aromaterapią, możemy sprawić, że doznania będą 
o wiele przyjemniejsze i bardziej efektywne.  
 
Synergia mieszanki Refuge Essential Oil Blend od Nature's Sunshine sprawia, 
że jest ona o wiele bardziej skuteczna, niż pojedyncze olejki eteryczne, 
ponieważ ich właściwości wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. 
Kompozycja ta została przygotowana z myślą o działaniu uspokajającym i 
antystresowym. Zawdzięcza takie działania kojącej sile olejków m.in. lawendy, 
pomarańczy, drzewa cedrowego, ylang-ylang, oraz Blue Tansy i wanilii.  
Spróbuj także olejek Frankincense - doskonale sprawdzi się także w roli 
odprężającego i poprawiającego nastrój zapachu. 
Dobry sen to warunek dobrego dnia 
Nic tak nie wpływa na nasze dobre samopoczucie jak dobrze przespana noc. 
Zaleca się, aby dorośli przesypiali od 7 do 8,5 godziny w celu utrzymania 
zdrowego i funkcjonalnego stylu życia. Jednak niektórzy z nas często zmagają 
się z bezsennością, lub problemami z zasypianiem. Co robić, gdy masz dość 



liczenia owiec i przewracania się z boku na bok w łożku? Oczywiście sięgnąć 
po aromaterapie! Następnym razem, gdy pojawią się pierwsze kłopoty z 
zasypianiem, koniecznie sięgnijcie po olejek lawendowy od Nature's 
Sunshine. Rozpyl ją w sypialni za pośrednictwem dyfuzora ultradźwiękowego 
do olejków, lub dodaj lawendę do oleju nośnikowego i nakładaj na ciało, aby 
przywołać uczucie spokoju i promować dobry sen. 
Dobre olejki – tylko te sprawdzone 
Wraz z rosnącym entuzjazmem dla olejków eterycznych i ich nieustanną 
obecnością w naszym życiu, ważne jest, aby nie tylko zrozumieć różne sposoby 
wykorzystania ich w aromaterapii, ale także zwrócić uwagę na czystość olejku, 
aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doznania.  
Pamiętaj, aby kupować olejki eteryczne z wiarygodnego źródła, takiego jak np. 
f i r m a N a t u r e ' s S u n s h i n e , k t ó r a j e s t w s t a n i e z a p e w n i ć 
spełnienie rygorystycznych wytycznych dotyczących czystości produktu w celu 
zapewnienia maksymalnej jakości. Używaj olejków eterycznych tylko zgodnie z 
zaleceniami i skonsultuj się z zaufanym aromaterapeutą w przypadku 
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z ich stosowaniem. 

             


