
ESENCIÁLNÍ OLEJE OD A DO Z 

© 2016 Kouzlo esence



 Esenciální oleje od A do Z

Obsah 

1. Smysluplná péče o zdraví – jak na to 5 ...................................................................................................................................

1.1. Trocha historie 5 ..................................................................................................................................................................

1.2. Proč používat esenciální oleje 6 .........................................................................................................................................

1.3. Co jsou to esenciální oleje 6 ...............................................................................................................................................

1.4. Výroba esenciálních olejů 7 ................................................................................................................................................

1.5. Jak rozpoznat kvalitu esenciálního oleje 8 ........................................................................................................................

1.6. Způsoby aplikace esenciálních olejů 8 ..............................................................................................................................

1.7. Na co si dát pozor 10 ...........................................................................................................................................................

1.8. Skladování esenciálních olejů 11 .......................................................................................................................................

2. Rostlinné oleje 12 ......................................................................................................................................................................

2.1.  Co jsou rostlinné oleje 12 ...................................................................................................................................................

2.2. Některé rostlinné a macerované oleje a jejich použití 13 .................................................................................................

3. Jak ředit esenciální oleje při aplikaci na pokožku 14 .............................................................................................................

4. Esenciální oleje v péči o zdraví od A do Z 15 ..........................................................................................................................

4.1. Aft 16 

4.2. Akné 16 

 www.kouzloesence.cz  '2

http://www.kouzloesence.cz


 Esenciální oleje od A do Z

4.3. Alergie (senná rýma) 17 .......................................................................................................................................................

4.4. Angína 18 

4.5. Astma (alergický původ) 18 ................................................................................................................................................

4.6. Bolest hlavy (migréna) 19 ....................................................................................................................................................

4.7. Bolest v krku 19 ....................................................................................................................................................................

4.8. Bronchitida – zánět průdušek (suchý kašel) 20 ................................................................................................................

4.9. Cestovní nevolnost 21 .........................................................................................................................................................

4.10.Herpes  22 

4.11.Chřipka 23 

4.12.Kašel (suchý) 24 ..................................................................................................................................................................

4.13.Krvácení z dásní (zánět dásní) 24 ......................................................................................................................................

4.14.Křeče (svalové) 25 ..............................................................................................................................................................

4.15.Mykóza nohou 26 ................................................................................................................................................................

4.16.Nadýmání 26 ........................................................................................................................................................................

4.17.Nevolnost 27 ........................................................................................................................................................................

4.18.Drobné odřeniny 27 ............................................................................................................................................................

4.19.Drobné popáleniny 28 ........................................................................................................................................................

 www.kouzloesence.cz  '3

http://www.kouzloesence.cz


 Esenciální oleje od A do Z

4.20.Rýma 29 

4.21.Sinusitida (zánět dutin) 30 .................................................................................................................................................

4.22.Spálení od sluníčka 30 .......................................................................................................................................................

4.23.Štípnutí komárem 31 ...........................................................................................................................................................

4.24.Zácpa 31 

4.25.Zánět středního ucha 32 .....................................................................................................................................................

4. Typy k proměně vaší domácí lékárničky 33 .............................................................................................................................

4.1. Rodinná lékárnička 33 .........................................................................................................................................................

4.2. Lékárnička na léto 33 ...........................................................................................................................................................

4.3. Lékárnička na zimu 33 .........................................................................................................................................................

5. Reference: 35.............................................................................................................................................................................

 www.kouzloesence.cz  '4

http://www.kouzloesence.cz


 Esenciální oleje od A do Z

1. Smysluplná péče o zdraví – jak na to 

1.1. Trocha historie 

Léčebná síla bylin a bylinných extraktů je známa již po tisíciletí. Esenciální oleje používali již staří Egypťané, Číňané, Řekové 

a Římané. Tyto znalosti však postupně upadly tak trochu v zapomnění a teprve během 19. století našeho letopočtu se začali 

vědci znovu vážně zajímat o jejich účinky a to zejména v boji proti nebezpečným virům a bakteriím. 

Francouzský chemik R. M. Gattefossé, který je považován za „otce“ novodobého využívání esenciálních olejů (aromaterapie), 

začal se svým intenzivním výzkumem léčivých vlastností esenciálních olejů někdy kolem roku 1900. Při práci ve své laboratoři 

si jednou následkem exploze ošklivě popálil ruku a v instinktivní reakci ji tehdy ponořil do nádoby naplněné levandulovým 

olejem, která byla poblíž. Chemika velmi překvapila rychlost, s jakou se dostavila úleva od bolesti a také rychlost ,s jakou se 

popálenina zhojila, rána se navíc nezanítila a nezůstala po ní ani jizva. Roku 1937 vydal Gattefosé knihu „ Aromathérapie: Les 

Huiles essentielles hormones végétales“, která pak byla přeložena do angličtiny pod zjednodušeným názvem „Gattefossé`s 

Aromatherapy“.  

Na výsledky Gattefosého experimentů potom navázal doktor Jean Valnet, který během druhé světové války úspěšně léčil 

zraněné vojáky právě pomocí esenciálních olejů. Od té doby vzniklo velké množství studií, které zkoumají léčebné účinky 

esenciálních olejů a jejich využití v praxi a aromaterapie se stala hlavní součástí alternativní a celostní léčby po celém světě. 
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1.2. Proč používat esenciální oleje 

Ačkoli esenciální oleje nemohou nahradit klasické léky, můžeme si v mnoha případech běžných onemocnění pomoci přírodní 

cestou. Esenciální oleje mají různé účinky na lidský organismus, mnoho z nich bylo popsáno ve vědeckých studiích: 

• Je prokázáno, že esenciální oleje mají antibakteriální10 a antivirové2 účinky.  

• Esenciální oleje mohou působit blahodárně např. na psychiku a nervový systém3, na imunitu9, uvolňují křeče7, působí 

antimykoticky8, antiparazitálně11, pomáhají hojení12, zmírňují bolesti5, atd. 

Mým úmyslem není proti sobě postavit přípravky „syntetické“ a „přírodní“. Klasické medicíny i lékařů si v zásadě vážím. Jsou 

však situace, kdy si můžeme jednoduše pomoci přírodní cestou. Potom mi přijde zbytečné, zatěžovat tělo syntetizovanými 

chemickými přípravky.  

Je také dobré si uvědomit, že každou nemocí k nám tělo vysílá signál o tom, že něco v našem životě není v pořádku. Nemoci 

mohou být často pouze následkem toho, jak žijeme a jak se v životě cítíme. Pokud jste nemocní, zapřemýšlejte nad tím, co se 

ve vašem životě děje, zkuste najít další možné souvislosti a pokud je to jenom možné, neotálejte s nápravou.  

1.3. Co jsou to esenciální oleje 

Esenciální oleje jsou vonné, těkavé látky extrahované z aromatických rostlin (destilací a lisováním), nemísitelné s vodou. 

Mohou být extrahovány z různých částí rostlin: listy (např. eukalyptus), květy (např. heřmánek), kůra (např. skořice), dřevo 

(např. cedr) a dalšími (semínka, plody, ...).  
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Původem esenciálních olejů jsou aromatické substance, produkované rostlinou, které mají různé biologické funkce. 

Aromatické substance plní v rostlině různé biologické funkce, hlavně komunikační a ochranné. Mají například funkce 

protivirové, protiplísňové a antibakteriální, rostlinu chrání před škůdci a patogeny. Poskytují také rostlině ochranu proti UVA 

záření a jiným stresům, jako je např. nedostatek vody. 

Extrahovaný esenciální olej může obsahovat i více než 200 různých účinných látek4. Alkoholy, étery, terpeny, acetáty, ketony, 

fenoly... A proto je to vždy více látek, které oleji dávají jeho specifické vlastnosti. 

1.4. Výroba esenciálních olejů 

1. Destilací je z rostlin získávána většina esenciálních olejů. Při destilaci se v jedné nádobě převede vysokou teplotou voda 

na páru, která putuje do další nádoby s rostlinami a jak pára prochází rostlinou, obohacuje se o esenciální olej, dále se pára 

ochlazuje aby se přeměnila znovu na vodu a esenciální olej, které mají odlišnou denzitu a tak je možné je na konci procesu 

oddělit. 

2. Extrakcí organickými rozpouštědly, nebo do tuku se získává esenciální olej z květů (např. květy jasmínu). Vysoce kvalitní 

esenciální oleje se získávají také extrakcí pomocí oxidu uhličitého. 

3. Lisováním. Uplatňuje se při výrobě esenciálních olejů z kůry citrusových plodů. 
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1.5. Jak rozpoznat kvalitu esenciálního oleje 

Vyhněte se synteticky vyráběným esenciálním oleje. Cena je nižší, ale účinek nemusí být prakticky žádný. Skutečný účinek 

zaručují pouze 100% přírodní esenciální oleje. Raději dejte přednost ověřené a kvalitní značce. Esenciální oleje je vhodné mít 

v bio kvalitě a se zaručenou biochemickou klasifikací (chemotypem).  

Kritéria kvality: 

• Latinský botanický název rostliny, ze které je olej získán. 

• Geografický původ rostliny – název země, kde byla rostlina sbírána. 

• Způsob pěstování rostliny – divoce rostoucí, ekologické zemědělství, atd. 

• Část rostliny, ze které byl olej vyroben. 

• Období sběru rostliny – před vykvetením, po vykvetení, atd. 

• Způsob extrakce – destilace, extrakce, lisování. 

• Chemotyp – biochemická klasifikace esenciálního oleje: např. EO Tymián cht. thymol obsahuje převážně thymol, který 

má hlavně antiseptický účinek. EO Tymián cht. thujanol obsahuje převážně thujanol, který má účinky antibakteriální, 

antivirové a neurotonické. 

1.6. Způsoby aplikace esenciálních olejů 

1. Inhalace 

 www.kouzloesence.cz  '8

http://www.kouzloesence.cz


 Esenciální oleje od A do Z

Esenciální oleje jsou těkavé látky a tak dochází, pokud jsou ponechány volně, k jejich rozptýlení do okolního prostoru. Po 

vdechnutí se čichový vjem přenáší čichovým nervem do mozku. Čichové podněty jsou vedeny přímo do struktur limbického 

systému mozku a tak mohou působit na somatovegetativní funkce, emoce, nebo paměť.  

2. Vnitřní (perorální) použití 

Po požití esenciálních olejů pronikají účinné látky poměrně rychle do krevního oběhu a tak se účinek dostaví téměř okamžitě. 

Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti a s oleji neexperimentovat, zejména kvůli možné toxicitě některým esenciálních olejů. 

Pozor: Mnohé esenciální oleje nejsou pro vnitřní použití vůbec vhodné!  

3. Masáž (perkutánní aplikace) 

Esenciální oleje pronikají snadno pokožkou a masáže jsou výborným způsobem rychlé aplikace bez většího rizika. Esenciální 

olej proniká do krevního oběhu bez kontaktu s trávicím traktem a tak je vyloučeno podráždění, nebo jiná reakce trávicí 

soustavy. Esenciální oleje se míchají s vhodným nosičem, kterým bývá většinou rostlinný olej. Aplikace je vhodná například při 

různých bolestivých stavech svalů a kloubů, kožních problémech, stresu, strachu, atd. 

Pozor na fotosenzibilní esenciální oleje! Neaplikujte je pokud budete potom na slunci, může dojít k poškození pokožky 

(esenciální oleje z citronu, bergamotu, pomeranče, mandarinky, grapfruitu, atd.).  

Po aplikaci esenciálního oleje si vždy umyjte ruce! 
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1.7. Na co si dát pozor 

Před použitím esenciálních olejů si nejprve důkladně prostudujte všechny informace, k esenciálním olejům přistupujte s úctou 

a opatrností, jako k běžným lékům. Pokud máte jakékoli pochybnosti, raději je konzultujte s lékařem, nebo aromaterapeutem. 

Nenahrazujte klasické léky esenciálními oleji na vlastní pěst. 

Dbejte na správné dodržování dávkování! Jedna kapka není stejné množství jako dvě kapky! Neexperimentujte!! Vyvarujte se 

dlouhodobému používání es. olejů. 

Pokud máte více obtíží najednou, které spolu nesouvisí, řešte je postupně.  

Skladujte esenciální oleje na bezpečném místě, z dosahu dětí a domácích zvířat. 

Kontraindikace pro použití esenciálních olejů: 

• Alergie – pozor esenciální oleje mohou sami o sobě vyvolat alergickou reakci. Pokud jste alergičtí, před použitím 

otestujte v malém množství. 

• Těhotenství –působení esenciálních olejů v tomto období není dostatečně prozkoumané a proto platí  absolutní zákaz 

v prvním trimestru (1. tři měsíce) těhotenství i poté raději konzultujte s lékařem. 

• Kojení – pozor esenciální oleje pronikají do mateřského mléka! Raději je v období kojení vůbec nepoužívejte. 

• Děti – při léčbě dětí buďte velmi opatrní. Existují esenciální oleje, které se u dětí nesmí používat. Do tří měsíců věku 

dítěte nepoužívejte esenciální oleje vůbec, i potom velmi opatrně. Vždy se poraďte s lékařem, lékárníkem, nebo 

aromaterapeutem. Složení i dávkování musí být upraveno speciálně pro děti. Nestačí jen snížit dávku pro dospělé! 

Recepty v naší příručce nejsou určené pro děti! 

 www.kouzloesence.cz  '10

http://www.kouzloesence.cz


 Esenciální oleje od A do Z

• Berete-li léky, poraďte se raději s lékařem, či lékárníkem. Léky s esenciálními oleji na sebe mohou vzájemně působit. 

1.8. Skladování esenciálních olejů 

Esenciální oleje jsou těkavé látky a rychle vyprchávají. Nenechávejte proto lahvičky dlouho otevřené a dávejte si pozor na 

jejich důkladné uzavření. Nevystavujte esenciální oleje velkým výkyvům teplot. Ideální je stálá teplota, někde mezi 5 až 35°C. 

Lahvička by měla být z barevného skla. 

Pokud budete dodržovat tato doporučení může Vám esenciální olej vydržet až pět let. Některé esenciální oleje se však 

uchovávají po kratší dobu, např. esenciální oleje z citrusových plodů vydrží jen okolo 3 let. Řiďte se informací na obalu. 
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2. Rostlinné oleje 

2.1.  Co jsou rostlinné oleje 

Rostlinné oleje se získávají lisováním částí rostlin, které obsahují tukové složky (ořechy, semínka, ...). Macerovaný olej (např. 

olej třezalkový) se získává macerováním rostliny, či jejich částí v rostlinném oleji. Rostlinné oleje a rostlinné maceráty se 

používají v péči o krásu a zdraví. Bioaktivní výživné látky a vitamíny, které jsou obsaženy v olejích lisovaných za studena, mají 

blahodárný vliv na kvalitu a vzhled pokožky a pronikají do jejích nejhlubších vrstev. Rostlinné a macerované oleje jsou také 

ideálním neutrálním základem pro esenciální oleje a mohou s nimi vytvářet harmonické (synergické) směsi. 

Rostlinné oleje a rostlinné maceráty jsou složeny ze tří druhů mastných kyselin: nasycené, mononenasycené a 

polynenasycené. Mnohé rostlinné oleje obsahují mastné kyseliny omega-3 a omega-6, které si naše tělo neumí produkovat 

samo a ke svému zdravému fungování je potřebuje získávat z potravy. Proto jsou rostlinné oleje lisované za studena také 

přirozeným a důležitým doplňkem zdravé výživy. 
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2.2. Některé rostlinné a macerované oleje a jejich použití 

Název oleje Nejčastější indikace zmiňované v literatuře

Arganový olej vrásky, suchá pleť, ekzém, poškozené vlasy, psoriáza

Avokádový olej pleť se ztrátou elasticity, celulitida, suché a lámavé vlasy

Brutnákový olej zralá pleť, ekzém, psoriáza, premenstruační syndrom, cholesterol

Calophyllum hojení jizev, strie, křečové žíly, lymfatická drenáž, těžké nohy

Jojobový olej hydratace všech typů pleti, ochrana před UV zářením, regulace produkce kožního mazu

Makadamiový olej masáže, suchá atopická pleť, hydratace

Mandlový olej masáže miminek, ekzém, suchá pleť, těhotenství (prevence vzniku strií)

Měsíčkový olej kožní alergie, ekzém, podrážděná a suchá pleť, péče o miminka, štípance, spálení sluncem

Olej z lískových ořechů masáže, hydratace všech typů pleti, gastronomie

Olej z meruňkových pecek odličování, hydratace pleti, masáže, péče o miminka, péče o pleť před opalováním

Olej z pšeničných klíčků suchá pleť, zdravá strava, únava, padání vlasů

Šípkový olej zralá pleť, strie, drobná poranění, zdravá strava

Třezalkový olej hojení ranek, popáleniny, spálení sluncem, hemoroidy
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3. Jak ředit esenciální oleje při aplikaci na pokožku 

Esenciální oleje doporučuji při aplikaci na pokožku vždycky naředit v neutrálním základu. Neředěné esenciální oleje totiž 

můžou způsobit nežádoucí kožní reakce. Esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě a tak se jako neutrální základ pro aplikaci 

na pokožku používají nejčastěji rostlinné oleje. Esenciální a rostlinné oleje se můžou svými účinky skvěle doplňovat. Uvádím 

doporučené ředění, které najdete na stránkách Tisserand Institute. Institut je veden Robertem Tisserandem - průkopníkem 

bezpečného používání esenciálních olejů a uznávaným odborníkem. Doporučení jsou obecná a určitě existují výjimky, ale s 

bezpečným používáním esenciálních olejů vám určitě pomůžou. 

Doporučená ředění esenciálních olejů při aplikaci na pokožku: 

Pleťová kosmetika 0,2 - 1,5 %

Masáž těla 1,5 - 3 %

Produkty na tělo a do koupele 1 - 4 %

Specifické obtíže 4 - 10 %

Bolest, nebo rány 5 - 20 %
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4. Esenciální oleje v péči o zdraví od A do Z 

Na následujících stránkách jsou seřazená vybraná běžná onemocnění a vždy několik doporučených postupů jak si pomocí 

esenciálních a rostlinných olejů pomoci. Esenciální oleje jsou označené jako EO a rostlinné oleje a macerované oleje jsou 

označeny jako RO. 

Neutrální základ – esenciální oleje při aplikaci na pokožku nařeďte dle doporučeného ředění (viz výše) např. v rostlinném 

oleji. Při vnitřním použití použijte jako neutrální základ čajovou lžičku rostlinného oleje, nebo třeba medu, případně kostku 

cukru. 

Esenciální oleje EO

Rostlinné a macerované oleje RO

Následující typy nejsou určené pro děti, těhotné a kojící ženy!
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4.1. Aft 

4.2. Akné 

Pečujte pravidelně o pleť s ohledem na typ pleti, kterou máte. Důkladně si pleť čistěte vždy ráno a večer, jemně, nejlépe 

pomocí přírodních produktů. 

Rychlá pomoc: 

EO Vavřín vznešený – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte přímo na aft, pokud je potřeba můžete aplikaci opakovat 2 až 3krát v jednom dni.

Rychlá pomoc: 

EO Tea tree – 1 kapka  

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte přímo na pupínek 

po vyčištění pleti, ráno a večer. 

Nebo si do tmavé lahvičky o objemu 10 ml namíchejte: 

EO Tea tree – 2,5 ml 

EO Levandule spike – 2,5 ml 

EO Hřebíček – 2,5 ml 

EO Vavřín vznešený – 2,5 ml 

Směs nařeďte v neutrálním základu a aplikujte po vyčištění 

pleti ráno a večer 1 kapku na každý pupínek4.
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4.3. Alergie (senná rýma) 

Rychlá pomoc: 

EO Estragon – 2 kapky 

Kápněte dvě kapky do neutrálního základu a nechte rozpustit 

v puse 2 až 3krát denně. Důležité je jednat co nejrychleji. 

Nebo si můžete namíchat následující směs:  

EO Estragon – 5 kapek 

EO Niaouli – 5 kapek 

EO Heřmánek římský – 2 kapky 

Směs nařeďte v neutrálním základu a aplikujte na dutiny, na 

horní část hrudníku a zad, 2 až 3krát denně po dobu 3 až 6 

dnů4.
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4.4. Angína 

4.5. Astma (alergický původ) 

Rychlá pomoc: 

Do neutrálního základu si kápněte: 

EO Tymián cht. thujanol, nebo EO Niaouli – 1 kapka 

Nechte si rozpustit v puse 4 až 6 krát denně. 

Kombinace EO:  

Do neutrálního základu si kápněte: 

EO Oregano – 1 kapka 

EO Tea tree – 1 kapka 

EO Máta peprná – 1 kapka 

Nechte rozpustit v puse 4krát denně po dobu 5 dní13.

Rychlá pomoc: 

EO Estragon – 1 kapka 

Do neutrálního základu si kápněte 1 kapku a nechte rozpustit 

v puse každou ¼ hodinu až do viditelného zlepšení stavu. 

+  

EO Estragon – 2 kapky 

Aplikujte 2 kapky na solární pleteň (solar plexus) a na krk4.

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Estragon – 2 kapky 

EO Heřmánek římský – 2 kapky 

EO Ylang-ylang – 2 kapky 

EO Lavandin super – 2 kapky 

Aplikujte 3krát denně na solární pleteň (solar plexus) a horní 

část zad13. 
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4.6. Bolest hlavy (migréna) 

4.7. Bolest v krku 

Nezapomeňte si uvařit klasický čaj s medem a citrónem, ale pozor, čaj si nechte trochu vychladnout. Horký nápoj by mohl už 

tak podrážděné sliznici přitížit. 

Rychlá pomoc: 

EO Máta peprná – 2 kapky 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 2 kapky na spánky a čelo6.

Rychlá pomoc: 

EO Tea tree – 2 kapky 

Do neutrálního základu si kápněte 2 kapky a nechte rozpustit 

v puse 3 až 5krát denně4. 

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Tymián cht. thujanol – 1 kapka 

EO Tea tree – 1 kapka 

EO Niaouli – 1 kapka 

EO Vavřín vznešený – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu - RO Měsíček lékařský a 

směs aplikujte na kůži v oblasti krku 3krát denně po dobu 3 

dnů4.
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4.8. Bronchitida – zánět průdušek (suchý kašel) 

 

Rychlá pomoc: 

EO Cypřiš stálezelený – 1 kapka 

Do neutrálního základu si kápněte 1 kapku a nechte rozpustit 

v puse 4krát za den. 

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Cypřiš stálezelený – 1 kapka 

EO Eukalyptus radiata – 1 kapka 

EO Ravintsara – 1 kapka 

EO Niaouli – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu - rostlinném oleji a aplikujte na 

kůži v horní části hrudníku a zad 4krát denně po dobu 10 

dnů4.

 www.kouzloesence.cz  '20

http://www.kouzloesence.cz


 Esenciální oleje od A do Z

4.9. Cestovní nevolnost 

Rychlá pomoc: 

EO Máta peprná – 1 kapka 

Do neutrálního základu si kápněte 1 kapku a nechte rozpustit v puse do úlevy6. 

+ 

EO Máta peprná  

Můžete si přičichávat přímo vůni esenciálního oleje z otevřené lahvičky6.
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4.10.Herpes  

 

Rychlá pomoc: 

EO Niaouli – 2 kapky 

Nařeďte v neutrálním základu - RO Třezalka, RO Měsíček 

lékařský. Aplikujte 2 kapky směsi každé 2 hodiny přímo na 

postižené místo4. 

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Levandule spike – 1 kapka 

EO Ravintsara – 1 kapka 

EO Niaouli – 1 kapka 

EO Máta peprná – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu - RO Měsíček lékařský a 

aplikujte 1 kapku směsi na postižené místo 10krát denně4.
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4.11.Chřipka 

Rychlá pomoc: 

EO Ravintsara – 3 kapky 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 3 kapky na kůži 

dolní části zad, podél páteře a na hrudník. Opakujte 4 až 

5krát denně6. 

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Ravintsara – 3 kapky 

EO Eukalyptus radiata – 2 kapky 

EO Vavřín vznešený – 1 kapka 

EO Niaouli – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 6 kapek směsi na 

kůži horní části zad a na hrudník. Opakujte 6krát denně po 

dobu 2 až 3 dnů1. 
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4.12.Kašel (suchý) 

4.13.Krvácení z dásní (zánět dásní) 

Rychlá pomoc: 

EO Cypřiš stálezelený – 1 kapka 

Do neutrálního základu si kápněte 1 kapku a nechte rozpustit v puse 3 až 4krát za den4.

Rychlá pomoc: 

EO Vavřín vznešený – 2 kapky 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 2 kapky přímo na 

postižené místo4.

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Vavřín vznešený – 1 kapka 

EO Skořicovník kafrový (Ho-sho) – 1 kapka 

EO Levandule spike – 1 kapka 

Nařeďte v neutrální směsi a aplikujte směs 3krát denně 

přímo na postižené místo po dobu 3 dní13.
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4.14.Křeče (svalové) 

Namíchejte si následující směs: 

EO Lavandin super – 2 kapky 

EO Bazalka exotická – 2 kapky 

EO Ylang-ylang – 2 kapky 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 3krát denně na kůži v místě bolesti13. 
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4.15.Mykóza nohou 

4.16.Nadýmání 

Rychlá pomoc: 

EO Tea tree – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 1 kapku na 

postižené místo 2 až 3krát denně do vyléčení (může trvat až 

3 týdny)6.

Nebo si do 5 ml lahvičky namíchejte následující směs: 

EO Tea tree – 50 kapek 

EO Lavandin super – 30 kapek 

EO Niaouli – 30 kapek 

EO Hřebíček – 10 kapek 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 1 až 3 kapky na 

postižené místo 2 až 3krát denně do vyléčení6. 

Rychlá pomoc: 

EO Estragon, nebo EO Bazalka exotická – 1 kapka 

Aplikujte 1 kapku do neutrálního základu a nechte rozpustit v puse 

+ 

Nařeďte 2 kapky v neutrálním základu a aplikujte na kůži břicha4.
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4.17.Nevolnost 

4.18.Drobné odřeniny 

Rychlá pomoc: 

EO Máta peprná – 2 kapky 

Do neutrálního základu si kápněte 2 kapky a nechte rozpustit v puse. Opakujte, pokud je potřeba6.

Rychlá pomoc: 

EO Levandule pravá 

Po vyčistění aplikujte několik kapek na postižené místo6.
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4.19.Drobné popáleniny 

 

Rychlá pomoc : 

EO Levandule spike 

Na drobné popáleniny aplikujte 2 kapky na postižené místo. 

Opakujte každou ¼ hodiny 3 až 4krát, potom aplikujte během 

dne ještě 3krát4.  

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Levandule spike – 1 kapka 

EO Levandule pravá – 1 kapka 

EO Geranium rose – 10 kapek 

EO Tea tree – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu - RO Třezalka a RO Šípek a  

aplikujte 2 kapky na postižené místo. Opakujte každou ¼  

hodinu 3 až 4krát, potom aplikujte během dne ještě 3krát + 

dále pokračujte ráno a večer do vyléčení4.
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4.20.Rýma 

Rychlá pomoc: 

EO Eukalyptus radiata – 1 kapka  

Kápněte si jednu kapku do neutrálního základu a nechte 

rozpustit v puse 4krát za den4.  

Dezinfekce nosohltanu: 

Kápněte si do neutrálního základu: 

EO Máta peprná – 1 kapka 

EO Eukalyptus radiata – 1 kapka 

EO Ravintsara – 1 kapka 

Nechte rozpustit v puse 4krát denně4. 

Můj velmi oblíbený recept! Cítím se po něm ihned mnohem 

lépe. Neutrální základ je např. kostka cukru, lžička medu, 

nebo rostlinného oleje. 

Kapky do nosu: 

Do tmavé lahvičky s dávkovací pipetou o objemu 30 ml si 

namíchejte: 

EO Estragon – 0,5 ml 

EO Geranium rose – 1 ml 

EO Eukalyptus radiata – 1 ml 

EO Heřmánek římský – 1 ml 

RO Měsíček lékařský – do 30 ml 

Do každé nosní dírky si kápněte jednu kapku směsi, 4krát 

denně. Proplachujte si nosní dírky pravidelně mořskou vodou 

(koupíte v lékárně), nejlépe před každou aplikací nosních 

kapek4. 

Nezapomeňte si uvařit klasický čaj s medem a citrónem, ale 

pozor, čaj si nechte trochu vychladnout. Horký nápoj by mohl 

už tak podrážděné sliznici přitížit.
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4.21.Sinusitida (zánět dutin) 

4.22.Spálení od sluníčka 

Rychlá pomoc: 

EO Eukalyptus radiata – 2 kapky 

Aplikujte 2 kapky na kapesník, přiložte k nosu a inhalujte 4 

až 5krát denně6. 

Nebo si do neutrálního základu kápněte: 

EO Eukalyptus radiata – 1 kapka 

EO Tymián cht. thujanol – 1 kapka 

EO Levandule spike – 1 kapka 

Nechte rozpustit v puse 4krát denně po dobu 5 dnů4.

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Tea tree – 1 kapka 

EO Máta peprná – 1 kapka 

EO Ravintsara – 1 kapka 

EO Niaouli – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 6krát denně na kůži 

v oblastech dutin čelistních (maxilárních) a dutin čelních 

(frontálních)13.

Rychlá pomoc (malá plocha): 

EO Levandule spike 

Nařeďte v neutrálním základu - např. RO Třezalka a aplikujte několik kapek na postižené místo. Opakujte každou ¼ hodinu 

a potom 4 až 5krát denně do vyléčení4.
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4.23.Štípnutí komárem 

4.24.Zácpa 

Rychlá pomoc: 

EO Levandule spike – 1 kapka 

Aplikujte co nejrychleji 1 kapku přímo na štípanec. Můžete 

opakovat každou ¼ hodiny pokud bude potřeba4. 

Nebo si namíchejte následující směs: 

EO Levandule spike – 3 kapky 

EO Máta peprná – 1 kapka 

EO Eukalyptus citronový – 2 kapky 

EO Geranium rose – 2 kapky 

EO Tea tree – 2 kapky 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte 1 až 2 kapky na 

štípanec každé 3 minuty do úlevy a potom 3krát denně do 

vyléčení4.

Namíchejte si následující směs: 

EO Skořicovník kafrový (Ho-sho) – 2 kapky 

EO Estragon – 2 kapky 

EO Ylang-ylang  – 2 kapky 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte na kůži břicha 3 krát denně13
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4.25.Zánět středního ucha 

Namíchejte si následující směs: 

EO Eukalyptus radiata – 1 kapka 

EO Lavandin super – 1 kapka 

EO Tea tree – 1 kapka 

Nařeďte v neutrálním základu a aplikujte směs 4krát denně na kůži okolo ušního boltce13
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4. Typy k proměně vaší domácí lékárničky 

V domácí lékárničce nemusíte mít kupu lahviček, stačí několik základních esenciálních olejů, se kterými si při řešení běžných 

problémů vystačíte. 

4.1. Rodinná lékárnička 

EO Estragon: křeče, škytavka, svalové křeče, respirační alergie. 

EO Hřebíček: problémy ústní dutiny, afty, zánět dásní, bolest zubů 

EO Levandule spike: popáleniny, štípance, odřeniny. 

EO Levandule pravá: univerzální použití 

EO Máta peprná: nevolnost, migrény, bolest 

EO Oregano: infekce 

EO Tea tree: záněty, infekce 

4.2. Lékárnička na léto 

EO Levandule spike: štípance 

EO Levandule pravá: popáleniny, spálení od slunce 

EO Oregano: infekce 

4.3. Lékárnička na zimu 

EO Cypřiš stálezelený: suchý kašel, podráždění 

EO Eukalyptus radiata: zánět dutin, angína 
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EO Oregano: infekce 

EO Ravintsara: viry (chřipka, rýma) 

Prohlášení 

Tenhle materiál je informačním produktem. Informace obsažené v příručce jsou rešerší aromaterapeutické odborné literatury a 

nenahrazují lékařskou péči. Nenesu žádnou zodpovědnost za případné úspěchy, či neúspěchy, za osobní, věcné, nebo majetkové škody 

spojené s použitím informací z naší příručky. V tomto materiálu jsou zpracovány informace z knih a studií, které uvádím na konci textu.  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