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Olejek eteryczny anyzowy 100% naturalny

OLEJKI ETERYCZNE

Naturalne olejki eteryczne to ciekłe, silnie skoncentrowane, lotne substancje wonne otrzymywane z surowców roślinnych 
poprzez destylację z parą wodną gałązek, kwiatów, liści, ziół, nasion lub przez wyciskanie skórek owoców cytrusowych. 

Odpowiednio dobrane i zastosowane olejki eteryczne są szeroko wykorzystywane m.in. w kosmetyce, perfumiarstwie 
oraz do zastępowania środków chemicznych. Użyte do wyrobów kosmetycznych nie tylko nadają im cudowny, 
naturalny zapach, ale przede wszystkim pielęgnują, dodają urody i zdrowia.

Typowym zastosowaniem naturalnych olejków eterycznych są:

1. KĄPIELE – wystarczy dodać parę kropel olejku do ciepłej wody

2. MASAŻE – należy wymieszać parę kropli wybranego olejku z łyżką stołową oleju bazowego (np. oleju arganowego, 
jojoba, z wiesiołka, ze słodkich migdałów, z pestek winogron, oliwy z oliwek)

3. PIELĘGNACJA WŁOSÓW 
włosy normalne:

 ❧ Olejek eteryczny lawendowy, 
 ❧ Olejek eteryczny rozmarynowy,
 ❧ Olejek eteryczny cytrynowy,

 ❧ Olejek eteryczny eukaliptusowy,
 ❧ Olejek eteryczny geraniowy.

Zastosowanie:

naturalnie od KEJ
4.  PIELĘGNACJA SKÓRY

skóra normalna:
 ❧ Olejek eteryczny cedrowy,
 ❧ Olejek eteryczny geraniowy,

 ❧ Olejek eteryczny lawendowy.

włosy suche:
 ❧ Olejek eteryczny lawendowy,
 ❧ Olejek eteryczny rozmarynowy,
 ❧ Olejek eteryczny geraniowy.

włosy tłuste:
 ❧ Olejek eteryczny rozmarynowy,
 ❧ Olejek eteryczny lawendowy,
 ❧ Olejek eteryczny cytrynowy,
 ❧ Olejek eteryczny eukaliptusowy,
 ❧ Olejek eteryczny szałwiowy,
 ❧ Olejek eteryczny cedrowy.

skóra tłusta, wypryski skórne:
 ❧ Olejek eteryczny z drzewa herbacianego,
 ❧ Olejek eteryczny cedrowy,
 ❧ Olejek eteryczny geraniowy,
 ❧ Olejek eteryczny jałowcowy z szyszkojagód,
 ❧ Olejek eteryczny szałwii hiszpańskiej,

 ❧ Olejek eteryczny cytrynowy,
 ❧ Olejek eteryczny eukaliptusowy,
 ❧ Olejek eteryczny lawendowy,
 ❧ Olejek eteryczny mandarynkowy,
 ❧ Olejek eteryczny rozmarynowy.

skóra sucha
 ❧ Olejek eteryczny geraniowy,
 ❧ Olejek eteryczny lawendowy,

 ❧ Olejek eteryczny pomarańczowy,
 ❧ Olejek eteryczny z drzewa herbacianego.

Ingredients/Składniki INCI: Illicium Verum Fruit/Seed Oil, Limonene*, Linalool*
*naturalnie występujący w surowcu 

Znany ze słodko-ostrego, lekko korzennego, intensywnego zapachu. Olejek anyżowy pozyskuje się 
z dojrzałych, wysuszonych owoców anyżu przez destylację z parą wodną. Intensywna nuta górna 
i środkowa7.

Właściwości:

 ❧ tonizujące,
 ❧ liftingujące i wygładzające skórę - zapobiega powstawaniu wyprysków i zmarszczek,
 ❧ skuteczny przeciwutleniacz, powstrzymujący procesy starzenia skóry,
 ❧ w kompozycjach zapachowych i perfumerii stosowany dla podkreślenia akcentów ziołowo-owocowych,
 ❧ wykorzystywany do produkcji kosmetyków i produktów chemii gospodarczej (np. past do zębów, płynów 

do płukania jamy ustnej),
 ❧ usuwa zanieczyszczenia i oczyszcza pory,
 ❧ dobrze komponuje się z innymi olejkami eterycznymi, zwłaszcza lawendowym, eukaliptusowym, 

pomarańczowym, sosnowym, rozmarynowym.

Przeciwwskazania: Nie stosować w dużych dawkach ani przez dłuższy czas.

dodatek do
kosmetyków

kąpielemasaże pielęgnacja
włosów i paznokci 

pielęgnacja
skóry



Olejek eteryczny cytrynowy 100% naturalny

Olejek eteryczny cynamonowy z kory  100% naturalny

Olejek eteryczny cedrowy 100% naturalny

Ingredients/Składniki INCI: Citrus Limon Peel Oil, Limonene*, Citral*, Linalool*, Citronellol*, Farnesol*, 
Geraniol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Otrzymywany jest przez wyciskanie skórek owoców3. Posiada świeży, wyraźny, cytrusowy zapach. 
Nuta wysoka.

Właściwości:

 ❧ tonizujące, odświeżające, oczyszczające, ściągające2, 
 ❧ wykorzystywany jest m.in. w przemyśle perfumeryjnym do produkcji wód toaletowych  

i perfumowania produktów kosmetycznych. Damskim perfumom nadaje lekkość i świeżość2.
 ❧ udrażnia pory skórne, 
 ❧ delikatnie rozjaśnia skórę i wybiela przebarwienia,
 ❧ łagodzi wypryski skórne, 
 ❧ dodaje blasku cerze matowej,
 ❧ działa ujędrniająco, zwalcza cellulit5, 
 ❧ wzmacnia paznokcie,
 ❧ polecany do skóry tłustej oraz normalnych i przetłuszczających się włosów,
 ❧ można go łączyć z eukaliptusem, geranium, jałowcem, lawendą, różą, koprem włoskim, ylang-ylang5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u osób o skłonnościach do reakcji alergicznych i na skórę, która ma być wystawiona 
na działanie promieni słonecznych i lamp UV.Ingredients/Składniki INCI: Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, Cinnamal*, Linalool*, Eugenol*, Limonene*, 

Benzyl Benzoate*, Coumarin*, Cinnamyl Alcohol*, Geraniol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Otrzymywany z młodej kory drzewa cynamonu cejlońskiego, jest najwyższej jakości. Rozdrobniony 
surowiec poddany jest destylacji z parą wodną2. Posiada korzenny, ciepły, przyjemny zapach. Średnio 
intensywna, trwała nuta środkowa3.

Właściwości:

 ❧ ściągające, rozjaśniające, 
 ❧ znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i chemii gospodarczej do aromatyzowania środków do pielęgnacji 

jamy ustnej, preparatów dezodorujących,
 ❧ jest ważnym składnikiem damskich orientalnych kompozycji perfumeryjnych,
 ❧ łagodzi wypryski skórne,
 ❧ zwalcza cellulit, ujędrnia, 
 ❧ poprawia ukrwienie skóry,
 ❧ idealny w połączeniu z olejkami cytrusowymi: bergamotowym, cytrynowym, lemongrasowym, lawendowym i z mięty 

pieprzowej6.

Przeciwwskazania: Stosowany w nadmiarze może spowodować podrażnienie skóry.

Ingredients/Składniki INCI: Juniperus Virginiana Wood Oil 

Wydobywa się go przez destylację z parą wodną drobnych kawałków drewna. Ma balsamiczny zapach. 
Nuta średnio intensywna górna7.

Właściwości:

 ❧ tonizujące, oczyszczające, 
 ❧ rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia, oraz jednocześnie wzbogaca skórę składnikami 

odżywczymi,
 ❧ ściągające,
 ❧ łagodzi wypryski skórne, 
 ❧ unikalny składnik perfum oraz wielu kosmetyków naturalnych, zwłaszcza dla mężczyzn,
 ❧ polecany do każdego typu skóry, również do suchej, wiotkiej i ze zmarszczkami,
 ❧ używany jest w różnych obszarach kosmetologii m.in. do pielęgnacji twarzy, rąk, włosów  

i paznokci,
 ❧ przeciwdziała przetłuszczaniu się i wypadaniu włosów,
 ❧ zwalcza cellulit,
 ❧ służy jako aromatyczny dodatek i utrwalacz wyrobów kosmetycznych oraz środków czystości, 

jak mydła i płyny do zmywania2,
 ❧ dobrze komponuje się z bergamotką, szałwią, jałowcem, lawendą, cytryną, różą, rozmarynem5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży i u dzieci.



Olejek eteryczny geraniowy 100% naturalny

Olejek eteryczny eukaliptusowy 100% naturalny

Olejek eteryczny z drzewa herbacianego 100% naturalny

Ingredients/Składniki INCI: Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citronellol*, Geraniol*, Linalool*, Citral*, 
Limonene*
*naturalnie występujący w surowcu 

Pozyskiwany z naziemnych części roślin należących do rodzaju pelargonii przez destylację z parą 
wodną2,3. Ma zapach ziołowo – kwiatowy, ciepły, mocny3. Nuta średnia 5.

Właściwości:

 ❧ odświeżające, tonizujące i ściągające2,
 ❧ wykorzystywany do produkcji perfum, aromatyzowania kosmetyków i mydeł, produktów 

do płukania jamy ustnej2, 
 ❧ regeneruje skórę9, 
 ❧ reguluje wydzielanie sebum, 
 ❧ łagodzi wypryski skórne,
 ❧ stosowany pomocniczo przy cellulicie i rozstępach3, 
 ❧ polecany do skóry normalnej, suchej i tłustej1,3,
 ❧ idealny do pielęgnacji włosów normalnych i suchych7,
 ❧ można go łączyć z cedrem, bergamotką, szałwią, grejpfrutem, lawendą, mandarynką5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u dzieci i w trakcie przyjmowania leków antykoncepcyjnych3.

Ingredients/Składniki INCI: Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene*
*naturalnie występujący w surowcu 

Otrzymywany jest ze świeżych liści lub ulistnionych gałązek metodą destylacji z parą wodną. 
Ma świeży, intensywny, orzeźwiający, mentolowo-ziołowy zapach z wyraźną wysoką nutą kamfory2.

Właściwości:

 ❧ odświeżające, chłodzące i orzeźwiające,
 ❧ łagodzi podrażnienia skóry, wypryski3,
 ❧ polecany do pielęgnacji włosów normalnych i tłustych,
 ❧ stosowany również do kompresów2, 
 ❧ odświeża oddech, wykorzystywany do produkcji kosmetyków do higieny jamy ustnej,
 ❧ bywa składnikiem kosmetyków do stóp,
 ❧ ze względu na przyjemny i łagodny zapach stosowany w preparatach dla dzieci6,
 ❧ dobrze komponuje się z: bergamotką, jałowcem, lawendą, cytryną, rozmarynem, sosną5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat3 i u chorych na epilepsję5.

Ingredients/Składniki INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene*, Linalool*, Geraniol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Otrzymywany z liści i gałązek drzewa herbacianego. Jest bezsprzecznie olejkowym hitem, ostatniego 
trzydziestolecia. Pachnie charakterystycznie ziołowo z wysoką nutą pieprzu i gałki muszkatołowej.

Właściwości:

 ❧ oczyszczające i nawilżające,  
 ❧ normalizuje pracę gruczołów łojowych, 
 ❧ łagodzi wypryski skórne, działa ściągająco na pory skórne,
 ❧ zbawienny dla skóry popękanej, zmniejsza szorstkość,
 ❧ polecany do cery tłustej,
 ❧ ze względu na niezwykle silne właściwości wchodzi w skład szerokiej gamy kosmetyków do pielęgnacji skóry: 

toników, płynów po goleniu, kremów i mydeł do cery z niedoskonałościami, kremów i dezodorantów do pielęgnacji 
rąk i stóp, preparatów do higieny intymnej, szamponów i balsamów do włosów, pomadek ochronnych do ust, past 
do zębów i płynów do płukania jamy ustnej,

 ❧ używany do produkcji bardzo drogich perfum,
 ❧ doskonały w połączeniu z: eukaliptusem, szałwią, lawendą, cytryną, mandarynką, rozmarynem, sosną, ylang-ylang5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.



Olejek eteryczny grejpfrutowy 100% naturalny
Olejek eteryczny jodlowy 100% naturalny

Olejek eteryczny gozdzikowy z pakow 100% naturalny

Olejek eteryczny jalowcowy z sz yszkojagod 100% naturalny

Ingredients/Składniki INCI: Citrus Grandis Peel Oil, Limonene*, Citral*, Linalool*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek pozyskiwany jest przez wyciskanie lub odwirowywanie świeżych skórek owoców3. Pachnie 
świeżo, cytrusowo, gorzko-słodko2. Nuta wysoka5.

Właściwości:

 ❧ tonizujące5,
 ❧ idealny do kosmetyków2, 
 ❧ łagodzi wypryski skórne,
 ❧ polecany do cery tłustej,
 ❧ oczyszcza pory skórne, reguluje wydzielanie sebum5,
 ❧ rozjaśnia przebarwienia,
 ❧ stosowany pomocniczo przy rozstępach i cellulicie,
 ❧ opóźnia procesy starzenia,
 ❧ ma działanie antyoksydacyjne,
 ❧ wspomaga porost włosów, 
 ❧ dobrze komponuje się z: cedrem, bergamotką, geranium, lawendą, cytryną, różą, rozmarynem, ylang-ylang5.

Przeciwwskazania: Nie stosować na skórę, która ma być wystawiona na działanie promieni słonecznych i lamp UV3.

Ingredients/Składniki INCI: Abies Alba Leaf Oil, Limonene*
*naturalnie występujący w surowcu 

Otrzymywany jest z igieł, gałązek i kory jodły. Świeży surowiec po rozdrobnieniu jest poddawany 
destylacji z parą wodną. Pachnie przyjemnie, świeżo, balsamicznie, słodkawo2.

Właściwości:

 ❧ perfumujące,
 ❧ koryguje przykry zapach stóp,
 ❧ dokładnie oczyszcza cerę przetłuszczającą się,
 ❧ łagodzi wypryski skórne, zaczerwienienia i inne niedoskonałości, które pojawiają się na skórze,
 ❧ ujędrnia i wygładza skórę,
 ❧ stosowany w: produktach do pielęgnacji cery problematycznej, szamponach, kosmetykach do pielęgnacji stóp,
 ❧ niweluje problem przetłuszczania się i wypadania włosów,
 ❧ widocznie wygładza skórę i zapobiega jej wiotczeniu,
 ❧ działa odmładzająco i regenerująco,
 ❧ zwalcza wolne rodniki,
 ❧ dobrze harmonizuje z olejkami – lawendowym, rozmarynowym, sosnowym, majerankowym,  cytrynowym, cedrowym2.

Przeciwwskazania: Brak.

Ingredients/Składniki INCI: Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Eugenol*, Isoeugenol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Otrzymywany przez destylację pąków kwiatowych goździkowca korzennego z parą wodną. Ma 
trwały, intensywny, korzenny, słodki zapach. Nuta balsamiczno-owocowa2, środkowa.

Właściwości:

 ❧ wchodzi w skład past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej7, niweluje przykry zapach, 
 ❧ silnie ściąga pory skóry2,
 ❧ wykorzystywany do produkcji perfum3, 
 ❧ polecany do pielęgnacji skóry tłustej i problematycznej, 
 ❧ łagodzi wypryski skórne7,
 ❧ opóźnia efekty starzenia, 
 ❧ wspomaga walkę z cellulitem, ujędrnia,
 ❧ łączy się go z olejkiem różanym, ylang-ylang, pomarańczą2.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży. Użyty w nadmiarze może spowodować podrażnienie skóry.

Ingredients/Składniki INCI: Juniperus Communis Fruit Oil, Limonene*, Geraniol*, Citronellol*, Linalool*
*naturalnie występujący w surowcu 

Pozyskiwany poprzez destylację parową z rozdrobnionych szyszkojagód5. Zapach intensywny, 
słodkawy, leśny, balsamiczny10. Nuta średnia5.

Właściwości:

 ❧ oczyszczające, tonizujące i odświeżające5,
 ❧ łagodzi wypryski skórne10, 
 ❧ reguluje wydzielanie sebum, 
 ❧ stosowany pomocniczo przy rozstępach i cellulicie7,10, 
 ❧ w kosmetyce używany do produkcji toników i płynów po goleniu oraz do produkcji perfum3,
 ❧ polecany do skóry tłustej3,
 ❧ dobry w połączeniu z bergamotką, szałwią, geranium, grejpfrutem, lawendą, rozmarynem5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży.



Olejek eteryczny lemongrasowy 100% naturalny

Olejek eteryczny lawendowy 100% naturalny

Olejek eteryczny z kopru wloskiego 100% naturalny
Ingredients/Składniki INCI: Cymbopogon Flexuosus Herb Oil, Citral*, Geraniol*, Linalool*, Limonene*, 
Citronellol*, Eugenol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek lemongrasowy otrzymywany jest przez destylację trawy z parą wodną7. Ma intensywny, 
świeży, cytrynowy zapach z gorzką nutą ziołową2.

Właściwości:

 ❧ zalecany do skóry z niedoskonałościami – wypryskami i zaskórnikami2,
 ❧ zmniejsza rozszerzone pory2,
 ❧ ujędrnia skórę zwiotczałą po nagłym schudnięciu2,
 ❧ stosowany do niwelowania przebarwień skóry7,
 ❧ można go łączyć z olejkiem geraniowym, lawendowym, rozmarynowym2.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży. Użyty w nadmiarze może powodować podrażnienie skóry.

Ingredients/Składniki INCI: Lavandula Angustifolia Oil, Linalool*, Geraniol*, Limonene*, Citronellol*, Coumarin*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek lawendowy otrzymywany jest przez destylację kwitnącego ziela z parą wodną3. Posiada 
charakterystyczny, kwiatowo-ziołowy zapach z delikatną nutą owocową i drzewną3,7.

Właściwości:

 ❧ działa odmładzająco na skórę i zmniejsza zmarszczki8,
 ❧ normuje błyszczenie skóry i zapobiega powstawaniu wyprysków5,8,
 ❧ stosowany przy cellulicie i rozstępach skóry12,
 ❧ łagodzi podrażnienia skóry po opalaniu5,
 ❧ zalecany do normalnej, suchej, tłustej i dojrzałej skóry5,
 ❧ polecany do pielęgnacji włosów suchych i tłustych5,
 ❧ pomaga regenerować włosy zniszczone8,
 ❧ dobrze komponuje się z olejkiem szałwiowym, geraniowym, cytrynowym, mandarynkowym, rozmarynowym 

i sosnowym5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży.

Ingredients/Składniki INCI: Foeniculum Vulgare Oil, Limonene*, Citral*, Linalool*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek z kopru włoskiego otrzymywany jest przez destylację nasion z parą wodną3. Pachnie mocno 
anyżkowo, korzennie5. Posiada zapach nuty od wysokiej do średniej5.

Właściwości:

 ❧ oczyszczające i tonizujące5,
 ❧ polecany do skóry tłustej i matowej5,
 ❧ stosuje się go w zabiegach antycellulitowych i wyszczuplających2,
 ❧ dobrze komponuje się z olejkami – lawendowym, cytrynowym, geraniowym, rozmarynowym5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u chorych na epilepsję i u kobiet w ciąży.



Olejek eteryczny mandarynkowy 100% naturalny

Olejek eteryczny majerankowy 100% naturalny

Ingredients/Składniki INCI: Citrus Nobilis Peel Oil, Limonene*, Linalool*, Citral*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek mandarynkowy otrzymywany jest przez wyciskanie ze skórek owoców3. Ma przyjemny, 
cytrusowy, słodki zapach2. Nuta wysoka5.

Właściwości:

 ❧ zalecany do skóry tłustej i naczyniowej5,
 ❧ stosowany w mieszankach łagodzących wypryski skórne i zmniejszających przetłuszczanie, 

szczególnie skóry głowy8,
 ❧ ma działanie tonizujące3,6 i dezodorujące8,
 ❧ zmniejsza rozstępy i blizny5,8,
 ❧ pomaga niwelować cellulit5,
 ❧ doskonale komponuje się z większością olejków3, a szczególnie grejpfrutowym, cytrynowym, lawendowym, 

majerankowym5.

Przeciwwskazania: Nie stosować na skórę, która ma być wystawiona na działanie promieni słonecznych i lamp UV.

Ingredients/Składniki INCI: Origanum Majorana Herb Oil, Linalool*, Limonene*, Eugenol*, Geraniol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek majerankowy otrzymywany jest przez destylację ziela z parą wodną3. Posiada aromatyczny, 
ziołowo-korzenny zapach2 oraz średnio intensywną nutę górną7.

Właściwości:

 ❧ tonizujące i oczyszczające5,
 ❧ łagodzi wypryski skórne8,
 ❧ jest składnikiem płynów do płukania ust2,
 ❧ w przemyśle perfumeryjnym jest używany jako komponent nuty ziołowo-korzennej w męskich wodach 

toaletowych2,
 ❧ dobrze harmonizuje z olejkiem eterycznym lawendowym, mandarynkowym, rozmarynowym5.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży i małych dzieci. Nadmiernie stosowany może wywołać ospałość.

Olejek eteryczny pichtowy 100% naturalny

Olejek eteryczny miety pieprzowej 100% naturalny

Ingredients/Składniki INCI: Abies Sibrica Oil, Limonene*, Linalool*, Citronellol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek pichtowy otrzymywany jest przez destylację z parą wodną igieł, gałązek lub szyszek odmiany 
jodły występującej w tajdze syberyjskiej (jodły syberyjskiej)7. Ma on intensywny, świeży, leśny zapach 
z nutą korzenno-tłuszczową2.

Właściwości:

 ❧ wygładza zmarszczki oraz zapobiega pojawianiu się nowych8,
 ❧ wymiata wolne rodniki, opóźnia procesy starzenia się skóry8,
 ❧ wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu8,
 ❧ niweluje wypryski skórne i ogranicza błyszczenie skóry8,
 ❧ działa na skórę nawilżająco, sprawiając, że odzyskuje ona elastyczność8,
 ❧ wchodzi w skład kremów przeciwzmarszczkowych i odmładzających8, a także męskich kompozycji perfumeryjnych 

o zapachu leśnym, balsamicznym2,
 ❧ dobrze harmonizuje z olejkami – lawendowym, rozmarynowym, sosnowym, majerankowym, cytrynowym, cedrowym2.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży i dzieci poniżej 3-go roku życia.

Ingredients/Składniki INCI: Mentha Piperita Oil, Limonene*, Linalool*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek mięty pieprzowej otrzymywany jest poprzez destylację ziela z parą wodną3. Posiada intensywną, 
trwałą nutę górną i środkową o charakterystycznym, dominującym, chłodzącym i orzeźwiającym 
zapachu mentolu7.

Właściwości:

 ❧ odświeżające2,8 i orzeźwiające2,
 ❧ łagodnie oczyszcza skórę z niedoskonałościami i wypryskami skórnymi8,
 ❧ stosowany przy podrażnieniach skóry, ze względu na swoje chłodzące właściwości3,7,
 ❧ ma działanie łagodzące po opalaniu i depilacji3,7,
 ❧ jest składnikiem preparatów do stóp, dezodorantów, past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej3,6,
 ❧ można go łączyć z olejkiem lawendowym, rozmarynowym, majerankowym, eukaliptusowym i olejkami 

cytrusowymi2.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży i małych dzieci. Nie stosować u osób o skłonnościach do reakcji alergicznych.



Olejek eteryczny sosnowy 100% naturalny

Olejek eteryczny rozmarynowy 100% naturalny

Ingredients/Składniki INCI: Pinus Sylvestris Oil, Limonene*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek sosnowy otrzymywany jest przez destylację z parą wodną cetyny, czyli igieł i gałązek sosny 
zwyczajnej2,3. Posiada przyjemny, balsamiczny, leśny zapach2. Nuta średnia5.

Właściwości:

 ❧ działa odświeżająco2 i dezodorująco8,
 ❧ regeneruje skórę2,
 ❧ pomocny przy niedoskonałościach skóry - wypryskach7,
 ❧ w małych ilościach łagodzi podrażnienia skóry5,
 ❧ często wykorzystywany jest do aromatyzowania produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej – mydeł, płynów, soli 

do kąpieli, dezodorantów, preparatów czyszczących2,11,
 ❧ można go łączyć z olejkiem eukaliptusowym, lawendowym, cedrowym, rozmarynowym, szałwiowym, mięty pieprzowej 

i olejkami korzennymi2.

Przeciwwskazania: Użyty w nadmiarze może spowodować podrażnienie skóry.

Ingredients/Składniki INCI: Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Limonene*, Linalool*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek rozmarynowy otrzymywany jest przez destylację ziela z parą wodną3. Posiada intensywny, 
ziołowo-drzewny zapach2. Nuta średnia5.

Właściwości:

 ❧ polecany do skóry tłustej z niedoskonałościami i wypryskami5,
 ❧ ma działanie ściągające, pomaga w ujędrnieniu wiotkiej skóry5,
 ❧ stosowany w zabiegach antycellulitowych7,12,
 ❧ zalecany do pielęgnacji każdego rodzaju włosów13, a szczególnie przetłuszczających się5, 
 ❧ regeneruje słabe włosy, wspomaga ich wzrost8,11, nadaje połysk2, odświeża je i oczyszcza13,
 ❧ dobrze harmonizuje z olejkiem geraniowym, grejpfrutowym, mandarynkowym5, cytrynowym, lawendowym, 

szałwiowym3.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży, przy nadciśnieniu, u chorych na epilepsję.

Olejek eteryczny pomaranczowy 100% naturalny
Ingredients/Składniki INCI: Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene*, Linalool*, Citral*, Citronellol*, 
Geraniol*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek pomarańczowy otrzymywany jest przez wyciskanie skórek owoców pomarańczy3. Ma 
charakterystyczny, świeży, pomarańczowy zapach z owocową słodką nutą2.

Właściwości:

 ❧ działa odświeżająco i ściągająco2,13,
 ❧ odmładza i wygładza skórę2,10,
 ❧ pomaga niwelować cellulit8,13 oraz zanieczyszczenia skóry13,
 ❧ zalecany do skóry wrażliwej i suchej13 oraz tłustej, mieszanej i dojrzałej3,8,
 ❧ stosowany przy tłustych włosach13,
 ❧ dobrze komponuje się z olejkiem cynamonowym z kory, goździkowym z pąków, geraniowym, lawendowym3.

Przeciwwskazania: Nie stosować na skórę, która ma być wystawiona na działanie promieni słonecznych i lamp UV.



OLEJKI ZAPACHOWE 

Olejkiem zapachowym nazywamy kompozycję składającą się z czystych związków chemicznych pochodzenia 
naturalnego. Olejki te mają bardzo złożone nuty zapachowe. Uzyskanie ostatecznego zapachu jest rezultatem połączenia 
kilkunastu odpowiednio dobranych składników.

OLEJKI ZAPACHOWE - ZALETY STOSOWANIA:

 ❧ alternatywa dla osób wrażliwych na stosowanie 
olejków eterycznych,

 ❧ nadają piękny zapach w kąpieli,
 ❧ świetnie sprawdzają się, jako pachnący dodatek 

do kosmetyków i masażu relaksacyjnego.

rozbudz swoje zmysly ‚Olejek eteryczny szalwii hiszpanskiej 100% naturalny
Ingredients/Składniki INCI: Salvia Lavandulifolia Leaf Oil, Limonene*, Linalool*, Geraniol*, Citral*
*naturalnie występujący w surowcu 

Olejek szałwii hiszpańskiej jest otrzymywany metodą destylacji z parą wodną podsuszonego surowca. 
Posiada świeży, eukaliptusowo-kamforowy zapach z ostrą sosnową nutą2.

Właściwości:

 ❧ ma działanie dezodorujące, tonizujące i ściągające8,
 ❧ stosowany przy zanieczyszczonej, tłustej skórze8,
 ❧ zalecany do tłustych włosów8,
 ❧ w przemyśle wykorzystywany w dezodorantach i preparatach do pielęgnacji jamy ustnej8,
 ❧ dobrze harmonizuje z olejkiem rozmarynowym, lawendowym i sosnowym2.

Przeciwwskazania: Brak.
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Olejek zapachowy bergamotowy

Olejek zapachowy rozany.,

Olejek zapachowy ylang-ylang

Ingredients/Składniki INCI: Parfum, Limonene, Linalool,
Citral, Citronellol, Geraniol, Farnesol

Olejek o zapachu cytrusowym (zapach herbaty Earl Grey).

Przeciwwskazania: Nie stosować u dzieci.

Zastosowanie:

Ingredients/Składniki INCI: Parfum, Geraniol, Citronellol, Cinnamyl Alcohol, 
Benzyl Benzoate, Citral, Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol

Olejek o zapachu różanym.

Przeciwwskazania: Nie stosować u dzieci.

Zastosowanie:

Ingredients/Składniki INCI: Parfum, Linalool, Geraniol, Eugenol, 
Citronellol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol, Limonene, 
Benzyl Alcohol, Citral

Olejek o zapachu kwiatowym.

Przeciwwskazania: Nie stosować u dzieci.

Zastosowanie:
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