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Предоставената информация е само с образова-
телна цел и не е предназначена да служи за про-

филактика или лечение. 

Всички етерични масла трябва да се разреждат в растително масло или друга под-
ходяща база преди употреба върху кожата, както и преди добавяне към вана. Не се  
приемат вътрешно, освен предназначените за кулинария. Маслата за кулинария се раз-
тварят (1-5 капки) в мед, масло или сироп преди да се добавят към останалите съставки. 
Не се препоръчва директно и интензивно вдишване (например парна инхалация) на ете-
рични масла за повече от 15-20 минути. Това не се отнася за вдишването на масла, раз-
пръснати във въздуха чрез дифузер или арома лампа. За най-добър резултат използвай-
те арома лампа за 30-60 минути, след което я изключете за 30-60 минути и редувайте. 
Не забравяйте да проветрявате помещението периодично. Преди употреба, направете 
тест за чувствителност в ямката на лакътната свивка. Ако сте бременна, кърмите, имате 
свърхчувствителна кожа или искате да използвате етерично масло за детето си, първо 
се консултирайте с ароматерапевт. Съхранявайте на тъмно и хладно място, недостъпно 

за деца.
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Количество / мерна единица (мл / oz / ч. л.)

20%

10%

5%

3%

2%

1%

 разтвор

% капки етерично масло

Предназна-
чение

5 мл
1/6 oz.
1ч. л.

10 мл
1/3 oz.
2 ч. л.

15 мл
1/2 oz.
3 ч. л.

20 мл
2/3 oz.
4 ч. л.

30 мл
1 oz.

6 ч. л.

50 мл
1.7 oz.
10 ч. л.

100 мл
3.4 oz.
20 ч. л.

За лице

За тяло

За локално
приложение

За еднократно
приложение

За локални
вани

За
парфюм

1

2

3

5

10

20

2

4

6

10

20

40

3

6

9

15

30

60

4

8

12

20

40

80

6

12

18

30

60

120

10

20

30

50

100

200

20

40

60

100

200

400

Таблица за смесване на масла
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Суха Зряла
Чувстви-

телна
Проблемна

Комбини-
рана

Мазна

бадем бадем
вечерна 
иглика

вечерна 
иглика

вечерна 
иглика

вечерна 
иглика

кайсия кайсия
гроздови 

семки
гроздови 

семки
гроздови 

семки
гроздови 

семки

арган арган коноп коноп коноп коноп

авокадо лешник жожоба жожоба жожоба жожоба

рицин макадамия шипка
оризови 

трици
лешник лешник

какао шипка шафранка шипка
оризови 

трици
оризови 

трици

карите
пшеничен 
зародиш

бабасу шафранк шипка шипка

Таблица за базовите масла по типове кожа
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Суха Зряла
Чувстви-

телна
Проблемна

Комбини-
рана

Мазна

коноп камелия таману бабасу шафранка шафранка

макадамия
черен  

кимион
бадем таману бабасу бабасу

шипка моринга кайсия репей таману таману

пшеничен 
зародиш

какао арган
черен  

кимион
репей репей

камелия карите авокадо нийм нийм нийм

черен  
кимион

репей рицин

бабасу невен лешник

таману пореч маслина

моной купуасу
пшеничен 
зародиш
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Суха Зряла
Чувстви-

телна
Проблемна

Комбини-
рана

Мазна

моринга, укуба камелия

пореч, бакури
черен  

кимион

невен тукума карите

репей муру муру репей

купуасу невен

укуба купуасу

бакури тукума

тукума муру муру

муру муру
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Суха Зряла Чувствителна Проблемна Комбинирана Мазна

роза роза роза лавандула роза лавандула

лайка тамян лайка лайм здравец лайм

нероли нероли нероли хвойна нероли хвойна

лавандула лавандула лавандула бор лавандула бор

сандалово 
дърво

сандалово 
дърво

сандалово 
дърво

грейпфрут индрише грейпфрут

иланг-иланг иланг-иланг  иланг-иланг смирна иланг-иланг розмарин

смирна смирна жасмин пачули жасмин
сладък пор-

токал

палмароза палмароза бял равнец чаено дърво
сладък пор-

токал
мента

пачули магнолия пачули
лимонена 

трева
пачули чаено дърво

Таблица за етеричните масла по типове кожа
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МАСЛО ОТ АВОКАДО

С плътна текстура, маслото от авокадо прониква в дълбо-
чина и създава защитен филм, който задържа влагата в ко-
жата. Освежава уморената кожа и придава блясък на из-
тощената коса. Действа особено добре като нощен серум. 
Подходящо за нормална, суха, зряла и чувствителна кожа.

 АРГАНОВО МАСЛО 

Познато още като „мароканското течно злато“, арганово-
то масло подобрява еластичността на кожата и спомага за 
изглаждане на фините линии. Деликатно към нежната кожа 
на околоочния контур. Подхранва косата, правейки я мека, 
лъскава и по-лесна за разресване. Подходящо за суха и 

зряла кожа. 

МАСЛО ОТ АРНИКА

Маслото от арника представлява маслен извлек на цветове 
арника в зехтин или друго базово масло. Използва се ос-
новно за релаксиращи масажи. Не трябва да се употребява 
от бременни жени. Не използвайте продължително време, 

тъй като може да предизвика свръхчувствителност.

БАЗОВИ МАСЛА
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БАДЕМОВО МАСЛО

Действа благоприятно както на кожата, така и на косата. 
Омекотява кожата и е много подходящо за дълги масажи 
на цялото тяло. Стимулира растежа, придава плътност и 
блясък на косъма и хидратира в дълбочина сухата коса. 
Укрепва ноктите. Подходящо за смесена, нормална, чувст-

вителна и суха кожа. 

МАСЛО ОТ БАОБАБ

Овлажнява в дълбочина, подобрява еластичността и дейст-
ва възстановяващо на кожата. Нанесено върху косата, 
маслото от баобаб подхранва, придава блясък и спомага 
за по-лесното разресване и оформяне. Подходящо за нор-

мална, суха и зряла кожа.

МАСЛО ОТ БЯЛ ТРЪН

Познато още като магарешки бодил, маслото от бял трън 
балансира производството на себум и спомага за поддър-
жането на чиста и здрава кожа. Оказва възстановяващ 
ефект върху зрялата кожа. Хидратира, омекотява и тонизи-

ра. Подходящо за суха и зряла кожа.
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МАСЛО ОТ  
ВЕЧЕРНА ИГЛИКА

С леката си консистенция, маслото от вечерна иглика попи-
ва бързо и не оставя мазни следи. Хидратира кожата и по-
добрява еластичността. Подхранва деликатната зона около 
очите. Действа благоприятно върху раздразнени участъци 
от кожата. Укрепва ноктите. Подходящо за всеки тип кожа. 

МАСЛО ОТ  
ГРОЗДОВИ СЕМКИ

Регулира производството на серум и спомага за свиване 
на порите при склонна към омазняване кожа и коса. Оста-
вя усещане за нежност и мекота на кожата. Има неутрален 
аромат и попива бързо, което го прави идеална основа в 
различни смеси. Подходящо за нормална, смесена и мазна 

кожа. 

МАСЛО ОТ ЖОЖОБА

Попива лесно и балансира производството на себум, което 
го прави особено подходящо за комбинирана кожа и склон-
на към омазняване кожа. Чудесно средство за подхранва-
не на деликатната зона около очите, маслото от жожоба не 
предизвиква раздразнения и може да се използва за по-

чистване на грим. Подходящo за всеки тип кожа.
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МАСЛО ОТ  
ЖЪЛТ КАНТАРИОН

Маслото от жълт кантарион представлява маслен извлек 
на цветове жълт кантарион в зехтин или друго базово 
масло. Действа омекотяващо и успокояващо. Идеално за 
релаксиращи масажи. Не трябва да се използва преди 
излагане на слънце, тъй като прави кожата фоточувстви-
телна. Подходящо за нормална, суха, зряла и чувстви-

телна кожа.

МАСЛО ОТ  
КАЙСИЕВИ ЯДКИ

Попива средно бързо и е идеално за масажи на лицето и 
тялото. Нежно към кожата, маслото може да се използва 
за почистване на грим и за подхранване на деликатната 
зона около очите. Подходящо за нормална, суха, зряла и 

чувствителна кожа.

КАКАОВО МАСЛО

Студено пресованото какаово масло има неустоим аро-
мат на шоколад и е чудесна храна за кожата. Подхранва 
в дълбочина и оставя усещане за мекота. Отличава се с 
естествено твърда консистенция, която се променя в за-
висимост от околната температура. Подходящо за суха, 

зряла и чувствителна кожа.
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МАСЛО ОТ КАМЕЛИЯ

Наричано oще „чаено масло“, маслото от камелия попи-
ва бързо и прави кожата копринено мека и хидратирана, 
без да оставя мазни следи. Спомага за заздравяване на 
косата и ноктите. Подходящо за чувствителна, смесена, 

нормална, суха и зряла кожа.

МАСЛО ОТ КАРИТЕ

Студено пресованото масло от карите се отличава с уди-
вителни овлажняващи свойства. Хидратира и омекотя-
ва кожата в дълбочина и предпазва от изсушаване. Има 
плътен ядков аромат и естествено твърда консистенция. 

Подходящо за суха, зряла и чувствителна кожа.

КОКОСОВО МАСЛО 

Студено пресованото кокосово масло притежава сладък 
тропически аромат и нежна консистенция, която лесно 
се топи при контакт с кожата. Придава блясък и мекота 
на сухата коса и спомага за разплитане на заплетените 
краища. Образува защитен филм и заключва влагата в 
кожата на тялото. Подходящо за суха, зряла и чувстви-

телна кожа.
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КОНОПЕНО МАСЛО 

Има благоприятен ефект като масло за релаксиращи 
масажи на цялото тяло. Попива в дълбочина и задържа 
влагата в кожата. Добро базово масло за различни сме-
си, защото улеснява проникването на етеричните масла и 
други вещества в кожата. Подходящо за всеки тип кожа. 

МАСЛО ОТ ЛАЙКА

Маслото от лайка представлява маслен извлек на цвето-
ве лайка в зехтин или друго базово масло. Действа дъл-
боко хидратиращо и успокояващо. Чудесно средство за 
подхранване на нежна и деликатна кожа. Подходящо за 

чувствителна, нормална и суха кожа. 

МАСЛО ОТ ЛЕШНИК

Прониква в кожата в дълбочина, предпазва от изсушава-
не и придава мекота, без да оставя мазни следи. Регули-
ра производството на себум и спомага за свиването на 
порите, което го прави подходящо дори и за мазна кожа. 

Подходящо за всеки тип кожа.
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МАСЛО ОТ МАКАДАМИЯ

Хидратира и омекотява сухи участъци като ръце, колене, 
лакти, стъпала. Спомага за предпазване на кожата от из-
сушаващото действие на вятъра, студа и водата. Действа 
особено добре на суха и зряла кожа. Богатата му консис-
тенция го прави добър избор за дълги масажи на цялото 

тяло. Подходящо за суха и зряла кожа.

МАСЛО ОТ МАЛИНОВИ  
СЕМЕНА

Притежава лека текстура и деликатен аромат. Хидратира 
и омекотява кожата в дълбочина и предпазва от изсуша-
ване. Попива средно бързо. Тонизира и придава блясък 
на уморената кожа. Подходящо за смесена, нормална, 

суха и зряла кожа.

МАСЛО ОТ МАСЛИНА  
(ЗЕХТИН)

Действа като омекотяващо средство за сухи и загрубели 
участъци като лакти, колене, стъпала. Идеално за масаж 
на цялото тяло. Може да се използва в подхранващи мас-
ки за коса или в масла и лосиони за суха кожа.  Подходя-

що за суха и зряла кожа.  
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МАСЛО ОТ НЕВЕН

Маслото от невен представлява маслен извлек на цве-
тове невен в зехтин или друго базово масло. Известно с 
успокояващите си свойства, маслото е подходящо за по-
дхранване на кожата след излагане на слънце или вятър. 
Добавено към маски за коса, повлиява добре сух или 
раздразнен скалп. Подходящо за нормална, суха, зряла 

и чувствителна кожа.

МАСЛО ОТ НИЙМ

Регулира производството на себум при склонна към 
омазняване кожа и коса. Използва се като помощно 
средство при третиране на наранявания и ухапвания от 
насекоми, пърхот и гъбични инфекции по ноктите. Има 
силен специфичен аромат и попива бавно. Подходящо за 

мазна и проблемна кожа. 

МАСЛО ОТ ОБЛЕПИХА

Oтличава се с наситен цвят и леко пикантен аромат. По-
добрява еластичността на кожата и действа благоприят-
но върху белези и бръчки. Подходящо за нормална, суха 
и зряла кожа. Внимание: Маслото от облепиха може да 
остави оранжеви петна по кожата, затова е препоръчи-

телно да го използвате вечер.
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МАСЛО ОТ ОРИЗОВИ ТРИЦИ 

Засилва кръвообращението и подобрява еластичността 
на кожата. Хидратира и оставя усещане за мека и нежна 
кожа. Действа благоприятно върху деликатната зона на 
околоочния контур при подпухване и сенки. Подхранва 
крехката коса и чупливите нокти. Подходящо за всеки 

тип кожа.

МАСЛО ОТ ПШЕНИЧЕН ЗА-
РОДИШ

Хидратира в дълбочина и омекотява сухи и напукани 
участъци от кожата като ръцете, стъпалата, лактите. 
Притежава възстановяващо действие и подобрява елас-
тичността на кожата. Действа подхранващо на увреде-
ната коса. Има силен специфичен аромат. Подходящо за 

суха и зряла кожа. 

РИЦИНОВО МАСЛО 

Попива бавно, а консистенцията му е гъста и лепкава, 
поради което рядко се използва самостоятелно върху 
кожата. Популярно средство за подхранване на косата, 
веждите и миглите, рициновото масло заздравява косъ-

ма и стимулира растежа.
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МАСЛО ОТ СЛИВА

Отличава се с приятен аромат, напомнящ марципан. При-
тежава лека текстура и попива бързо, правейки кожата 
мека и гладка, без да оставя мазни следи. Чудесно масло 
за грижа за деликатната зона около очите. Подходящо за 

суха и зряла кожа.

СУСАМОВО МАСЛО

Особено ценено в аюрведичната традиция заради своите 
загряващи, омекотяващи и подхранващи свойства. Тъй 
като попива по-бавно, често се употребява като нощен 
серум и масажно масло. Подходящо за смесена, нормал-

на и суха кожа.  

МАСЛО ОТ ТАМАНУ

Притежава наситен аромат и характерен тъмнозелен 
цвят. Използва се за третиране на белези. Действа под-
хранващо и заздравяващо на косата. Подходящо за сме-

сена, нормална, суха и зряла кожа. 
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МАСЛО ОТ ЧЕРЕН КИМИОН

Действа омекотяващо и възстановяващо на кожата. Из-
ползва се за подхранване и за стимулиране на растежа 
на косата. Има характерен пикантен аромат, напомнящ 
подправката кимион. Подходящо за смесена, нормална, 

суха и зряла кожа.

МАСЛО ОТ ЧИА

Спомага за изравняване на тена, тонизира и придава 
свежест на уморената кожа. Действа особено добре като 
подхранващ нощен серум за лице и шия. Заключва вла-
гата в кожата и хидратира в дълбочина, без да оставя 
мазни следи. Подходящо за нормална, суха и зряла кожа.

МАСЛО ОТ ШИПКА

Познато като едно от най-ефективните масла за трети-
ране на бръчки и белези, шипковото масло е идеално за 
ежедневна грижа за кожата. Има стягащ и тонизиращ 
ефект и спомага за изглаждането на тена. Подходящо за 

смесена, нормална, суха и зряла кожа.
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АНАСОН ЗВЕЗДОВИДЕН

Притежава сладък, силен, подправъчен аромат и се из-
ползва като връхна нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от портокал, канела, ванилия, 
тонка, кедър, лютива мента, сладка мента. Повишава 
еластичността на кожата. Прилага се за поддържане на 
устната хигиена. Действа благоприятно нервно напреже-

ние, стрес и безсъние. 

Начин на употреба За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се използва за ароматизиране 
на сладкиши и десерти в комбинация с ванилия и канела; 
в китайски супи и бульони в съчетание с джинджифил и 

карамфил; за алкохолни коктейли. 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
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БЕНЗОЕ 

Притежава топъл, леко дървесен и наподобяващ ванилия 
аромат. В парфюмерията се използва като базова нотка. 
Комбинира се добре с етерични масла от роза, индрише, 
тамян, кедър, ванилия, сандалово дърво, тонка, мандари-
на, грейпфрут. Повлиява добре сухата и напукана кожа. 

Използва се за релаксация при умора и безсъние. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения до-
бавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 капки 
в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 капки в базо-
во масло, добавете към водата и разбъркайте енергично. 

БЕРГАМОТ 

Притежава свеж, леко остър, цитрусов, зелен аромат и 
се използва като връхна нотка в парфюмерията. Комби-
нира се добре с етерични масла от жасмин, лавандула, 
сандалово дърво, кедър, иланг-иланг, грейпфрут, индри-
ше, нероли. Подходящо за мазна и склонна към омазня-
ване кожа. Действа благоприятно при депресия, тревож-

ност и безсъние. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 20 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се използва за ароматизиране 
на напитки, сладкиши, рибни ястия. Внимание: Маслото 
от бергамот е фототоксично - може да предизвика алер-
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гична реакция, когато кожата е изложена на слънчево 
нагряване. Да не се използва минимум 8 часа преди из-

лагане на слънце. 

БОР БЯЛ

Притежава свеж, дървесен, смолист аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от лимон, лайм, лимонена трева, кипарис, 
сандалово дърво, мента, грейпфрут, бергамот, индрише, ке-
дър. Подходящо за мазна и склонна към омазняване кожа 
и коса. Действа ободряващо и тонизиращо. Спомага за на-
маляване на психическата умора и засилване на концентра-

цията. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения доба-
вете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 капки в 
50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 капки в базо-
во масло, добавете към водата и разбъркайте енергично.  
Внимание: Да не се използва от бременни жени и от хора с 

чувствителна кожа.

БОСИЛЕК

Притежава сладък, пикантен аромат и се използва като 
връхна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от бергамот, индрише, кипарис, бял бор, 
розово дърво. Подходящо за мазна кожа и коса. Използ-
ва се като репелент срещу комари. Действа благоприят-
но при умствена умора, нервно напрежение и липса на 

концентрация.
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Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се свързва най-вече с итали-
анската кухня и се съчетава добре с авокадо, сушени до-
мати, супи, сосове. Внимание: Да не се използва от бре-

менни жени и от хора с чувствителна кожа.

ВАНИЛИЯ 

Притежава плътен, сладък, ванилов аромат и в парфю-
мерията се използва като базова нотка. Не е етерично 
масло, а алкохолен екстракт на ванилови шушулки. Ком-
бинира се добре с етерични масла от роза, жасмин, не-
роли, портокал, бензое, лимон, грейпфрут, какао, тонка, 
сандалово дърво, кедър. Има отпускащо и релаксиращо 
въздействие. Действа благоприятно при безсъние, нерв-

но напрежение, стрес и депресия. Афродизиак.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Подходящо е за използване в сладкиши, сла-
доледи, напитки, като предварително се разтвори в мед 
или сироп. свързва най-вече с италианската кухня и се 
съчетава добре с авокадо, сушени домати, супи, сосове. 
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ВЕТИВЕР 

Притежава плътен, земен, тежък аромат и се използва 
като базова нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от роза, индрише, портокал, лавандула, 
грейпфрут, лимонена трева, иланг-иланг, тонка. Подходя-
що за всеки тип кожа. Спомага за регулиране на произ-
водството на себум при мазна и склонна към омазняване 
кожа. Повлиява добре нервно напрежение, безсъние, раз-

дразнителност. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения до-
бавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 капки 
в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 капки в базо-
во масло, добавете към водата и разбъркайте енергично.  

ГРЕЙПФРУТ

Притежава свеж, сладък, цитрусов аромат и се използва 
като връхна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от иланг-иланг, жасмин, ванилия, ат-
ласки кедър, тонка, сандалово дърво, портокал, нероли. 
Подходящо за мазна и склонна към омазняване кожа. 
Използва се в бленди за третиране на целулит. Има бла-

гоприятно действие при стрес и нервно напрежение. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично.  
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ЕВКАЛИПТ 

Притежава остър, пикантен, свеж, наподобяващ камфор. 
Използва се като връхна нотка в парфюмерията. Ком-
бинира се добре с етерични масла от лавандула, чаено 
дърво, мащерка, мента, лимон. Подходящо за мазна и 
склонна към омазняване кожа и коса, тъй като спомага 
за регулиране на себума. Действа тонизиращо и има бла-

гоприятен ефект при липса на концентрация. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да не се използва от бременни, 
кърмачки и хора, страдащи от епилепсия и хипертония. 

ЕВКАЛИПТ РАДИАТА

Притежава сладък, камфоров аромат и се използва като 
връхна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от лавандула, чаено дърво, мащерка, 
мента, лимон. Има по-мек аромат от другия евкалипт и 
по-подходящ за чувствителни хора. Подходящо за мазна 
и склонна към омазняване кожа и коса, тъй като спомага 
за регулиране на себума. Действа тонизиращо и има бла-

гоприятен ефект при липса на концентрация.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-



26

ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да не се използва от бременни, 
кърмачки и хора, страдащи от епилепсия и хипертония. 

ЖАСМИН в жожоба 

Притежава екзотичен, цветен, сладък аромат и се из-
ползва като средна нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от роза, ванилия, грейпфрут, 
иланг-иланг, сандалово дърво, кедър, портокал, берга-
мот, лайм. Подходящо за всеки тип кожа. Подхранва и 
подобрява еластичността на кожата. Повлиява добре 

нервно напрежение и тревожност. Афродизиак. 

Начин на употреба: За масаж и грижа за кожата нанесе-
те директно върху лицето и тялото. Масажирайте с леки, 
кръгови движения. Може да се разреди допълнително в 
базово масло. Внимание: Да не се използва от бременни. 

ЖЪЛТ КАНТАРИОН 

Притежава сладък, топъл, тревист аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от градински чай, лайка, лавандула, 
розмарин, ветивер. Подходящо за мазна и чувствителна 
кожа. Спомага за намаляване на нервното напрежение и 

безсънието.  

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
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ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да не се използва от бременни 

жени.

ЗДРАВЕЦ 

Притежава сладък, плодов, свеж аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от роза, лавандула, бергамот, сандало-
во дърво. Подходяко за всеки тип кожа. Действа благо-
приятно при нервно напрежение. Има тонизиращ и енер-

гизиращ ефект.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Маслото от здравец кристализира 
на стайна температура и трябва да се втечни на водна 

баня преди употреба.

ИЛАНГ-ИЛАНГ 

Притежава сладък, екзотичен, цветен аромат и се из-
ползва като средна нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от жасмин, портокал, лимон, 
грейпфрут, нероли, ванилия, бензое, розмарин, лаван-
дула, сандалово дърво, атласки кедър. Подходящо за 
мазна и смесена кожа. Спомага за балансиране на про-
изводството на серум. Стимулира растежа на косъма и 
укрепва корените й. Действа благоприятно при депре-
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сия, безсъние, нервно напрежение. Афродизиак.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично.  

ИНДИЙСКО ОРЕХЧЕ 

Притежава екзотичен, сладък, подправъчен аромат и се 
използва като средна нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от жасмин, роза, петигрин, ка-
као, кориандър, ваниля и тонка. Повлиява добре умстве-

на умора и нервно напрежение.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Във високи дози, маслото от ин-
дийско орехче, може да има упойващо действие. Да не се 

използва при деца и бременни жени.

ИНДРИШЕ 

Притежава цветен, розов, билков аромат и се използ-
ва като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се 
добре с етерични масла от бергамот, портокал, лимон, 
карамфил, роза, розово дърво, ванилия, бензое, тамян, 
лавандула, сандалово дърво, кедър, бор. Подходящо за 
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всеки тип кожа. Често замества розовото масло в раз-
лични рецепти. Действа благоприятно при депресия и 

тревожност.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично. 

КАНЕЛА

Притежава топъл, ориенталски, подправъчен аромат и 
се използва като средна нотка в парфюмерията. Комби-
нира се добре с етерични масла на портокал, мандарина, 
ванилия, карамфил, джинджифил, роза, анасон, розово 
дърво, жасмин. Добавя се към загряващи масажни мас-
ла. Облекчава напрежението и ободрява сетивата. Аф-

родизиак.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 1-2 капки в арома лампа. За масаж добавете 1 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2 кап ки в 
базово масло, добавете към водата и разбъркайте енер-
гично. В кулинарията се използва за ароматизиране на 
напитки и сладкиши, особено подходящо в комбинация 
с джинджифил. Внимание: Маслото от канела е високо 
концентрирано и дразни лигавицата и кожата. Да не се 

използва от бременни жени и хора с алергии.
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КЕДЪР АТЛАСКИ 

Притежава сух, топъл, дървесен аромат и в парфюме-
рията се използва като връхна нотка. Парфюмна нотка: 
Връхна. Комбинира се добре с етерични масла от лаван-
дула, иланг-иланг, грейпфрут, портокал, бял бор, лимон. 
Подходящ за всеки тип кожа. Действа подхранващо на 
косата и укрепва корените. Има релаксиращ ефект и спо-
мага за успокояване на ума.  релаксиращо и балансира-

що върху ума.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да не се използва от бременни 

жени.

КИПАРИС 

Притежава свеж, смолист, дървесен аромат и в парфю-
мерията се използва като връхна нотка. Комбинира се 
добре с етерични масла от лавандула, бял бор, хвойна, 
розмарин, кедър, лимон, лимонена трева, грейпфрут. 
Подходящо за мазна и склонна към омазняване кожа. 
Спомага за свиване на разширените пори. Действа тони-

зиращо и енергизиращо.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
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ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да не се използва от бременни 

жени.

ЛАВАНДУЛА 

Притежава сладък, билков аромат и се използва като 
връхна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от роза, портокал, розмарин, ветивер, 
индрише, сандалово дърво. Подходящо за всеки тип 
кожа. Тонизира и подобрява тена. Повлиява добре без-

покойство, безсъние, депресия. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения доба-
вете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 20 капки в 
50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 капки в базово 
масло, добавете към водата и разбъркайте енергично.  В 
кулинарията се използва за ароматизиране на чайове, сла-

доледи, сладкиши.  

ЛАВРОВО ДЪРВО 

Притежава сладък, подправъчен аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от бергамот, салвия, кипарис, тамян, 
лавандула. Действа благоприятно при нервно напреже-

ние и стрес.  

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
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ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично. 

ЛАЙМ 

Притежава свеж, остър, силен, цитрусов аромат и се из-
ползва като връхна нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от лимон, лимонена трева, 
жасмин, палмароза, портокал, бял бор. Подходящо за 
мазна и склонна към омазняване кожа. Използва се в 
бленди при целулит. Повлиява добре умствена умора и 

депресия.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 20 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се използва за ароматизиране 
на чайове, напитки, сладкиши и ястия от мексиканска-
та кухня. Внимание: Маслото от лайм е фототоксично - 
може да предизвика алергична реакция, когато кожата е 
в директен контакт с пряка слънчева светлина. Да не се 

използва преди излагане на слънце.

ЛИМОН 

Притежава свеж, цитрусов и се използва като връхна 
нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с етерич-
ни масла от лавандула, мащерка, жасмин, роза, тамян, 
ванилия, карамфил, индрише. Подходящо за мазна и 
склонна към омазняване кожа. Използва се в бленди при 



целулит. Повлиява добре умствена умора и депресия. 
Има ободряващо действие и подпомага концентрацията.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 20 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се използва за ароматизира-
не на чайове, напитки, сладоледи и сладкиши. Внимание: 
Маслото от лимон е фототоксично - може да предизвика 
алергична реакция, когато кожата е в директен контакт с 
пряка слънчева светлина. Да не се използва преди изла-

гане на слънце. 

ЛИМОНЕНА ТРЕВА 

Притежава силен, остър, лимонен и се използва като 
средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от жасмин, палмароза, мей чанг, ветивер, 
кедър, лайм, лимон. Използва се в бленди при целулит и 
в репеленти против насекоми. Има ободряващо действие 

върху ума.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 капки 
в базово масло, добавете към водата и разбъркайте енер-
гично.  В кулинарията се използва за ароматизиране на 
чайове, сладоледи, сладкиши.  В кулинарията се използва 
за ароматизиране на чайове, напитки, къри и ястия от тай-
ландската и виетнамската кухня. Внимание: Да се използ-
ва с повишено внимание, особено при чувствителна кожа.
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МАГНОЛИЯ в жожоба 

Притежава сладък, плътен, цветен аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от тамян, мандарина, роза, карамфил, 
лимон, сандалово дърво, мандарина, бензое, ванилия. 
Подходящо за суха и зряла кожа. Повлиява добре депре-

сия и тревожност.

Начин на употреба: За масаж и грижа за кожата нанесе-
те директно върху лицето и тялото. Масажирайте с леки, 
кръгови движения. Може да се разреди допълнително в 

базово масло. 

МАЙОРАН 

Притежава топъл, подобен на камфор, билков аромат и 
се използва като средна нотка в парфюмерията. Комби-
нира се добре с етерични масла от лавандула, сандалово 
дърво, портокал, грейпфрут, салвия, скларея, мандари-
на. Подходящо за мазна и склонна към омазняване кожа. 

Действа благоприятно при депресия и тревожност.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично.  
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МАНУКА 

Притежава силен аромат, наподобяващ лекарство. Из-
ползва се като средна нотка в парфюмерията. Комбини-
ра се добре с етерични масла от лавандула, чаено дър-
во, иланг-иланг, портокал, кедър. Подходящо за мазна и 
склонна към омазняване кожа. Използва се като репе-
лент. Действа благоприятно при нервно напрежение, ум-

ствена умора и стрес.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично. 

МАТОЧИНА 

Притежава свеж, лимонов, тревист аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от босилек, лайка, лавандула, тамян, 

иланг-иланг.

Подходящо за мазна и склонна към омазняване коса и 
кожа. Спомага за намаляване на нервното напрежение и 

безсънието.  

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения до-
бавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 капки 
в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 капки в базо-
во масло, добавете към водата и разбъркайте енергично. 
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МЕНТА ЛЮТИВА 

Притежава хладен, остър, ментов аромат и се използва 
като връхна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от лимон, лайм, портокал, ванилия, ка-
као, лавандула, жасмин, тамян. Подходящо за мазна и 
склонна към омазняване кожа. Използва се като репе-
лент. Има тонизиращо и енергизиращо действие при ум-

ствена умора и намалена концентрация. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 2-3 капки в арома лампа. За масаж добавете 2 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2-3 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично. Внимание: Да не се използва по време на хо-
меопатично лечение. Да не се използва по време на кър-
мене, защото намалява количеството на произвеждано-

то мляко. 

МЕНТА СЛАДКА 

Притежава свеж, сладък, мек ментов аромат и се из-
ползва като връхна нотка. Комбинира се добре с етерич-
ни масла от лавандула, чаено дърво, иланг-иланг, лимон, 
розмарин, кедър, портокал, грейпфрут, бергамот. Подхо-
дящо за мазна и склонна към омазняване кожа. Спомага 
за облекчаване на умствената умора и действа тонизи-

ращо.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 2-3 капки в арома лампа. За масаж добавете 
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10 капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2-3 
кап ки в базово масло, добавете към водата и разбъркай-
те енергично.  Внимание: Да не се използва по време на 

хомеопатично лечение. 

МОРКОВ 

Притежава сладък, тревист, земен аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от бергамот, лайм, кедър, сандалово 
дърво. Подходящо за всеки тип кожа. Подобрява елас-
тичността на кожата. Действа тонизиращо и повдига на-
строението. Има благоприятен ефект при нервно напре-

жение и стрес

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично.  

НЕМСКА ЛАЙКА 

Притежава сладък, плодов, тревист аромат и се използва 
като базова нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от роза, здравец, лавандула, бергамот, 
тамян. Подходящо за всеки тип кожа. Спомага за нама-

ляване на нервното напрежение и безпокойството.  

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
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капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично. 

НЕРОЛИ в жожоба  

Притежава сладък, флорално-цитрусов аромат със зе-
лени нотки и се използва като средна нотка в парфюме-
рията. Комбинира се добре с етерични масла от роза, ла-
вандула, портокал, петигрин, сандалово дърво, бензое, 
ванилия, грейпфрут, горчив портокал, тамян. Подходящо 
за всеки тип кожа. Подхранва, хидратира и тонизира ко-
жата. Има благоприятно действие при депресия, безсъ-

ние и безпокойство. 

Начин на употреба: За масаж и грижа за кожата нанесе-
те директно върху лицето и тялото. Масажирайте с леки, 
кръгови движения. Може да се разреди допълнително в 

базово масло.

НИАУЛИ 

Притежава сладък, пикантен, силен аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерично масло от лайм, хвойна, мента, кориандър. 
Подходящо при мазна и склонна към омазняване коса и 

кожа. Спомага за засилване на концентрацията.  

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
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ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Възможно е да доведе до раз-

дразнения при хора с чувствителна кожа.

ПАЛМАРОЗА 

Притежава тревист, флорален, топъл аромат и се из-
ползва като връхна нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от лимонена трева, роза, пор-
токал, розово дърво, тамян. Подходящо при суха и зряла 
кожа. Има възстановяващ ефект върху кожата и укреп-
ват косата. Действа благоприятно при стрес и нервно 

напрежение.  

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 2-3 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2-3 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично. 

ПАЧУЛИ 

Притежава пикантен, тревист, мускусен аромат и се из-
ползва като базова нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от лавандула, здравец, сан-
далово дърво, роза, индрише. Подходящо за всеки тип 

кожа. Афродизиак

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
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ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично. 

ПЕТИГРИН 

Притежава свеж, зелен, остър аромат с цитрусови нотки. 
Използва се като връхна нотка в парфюмерията. Ком-
бинира се добре с етерични масла от бергамот, горчив 
портокал, нероли, лавандула, розмарин, тамян, тонка, 
сандалово дърво. Подходящо за мазна и склонна към 
омазняване кожа. Спомага за свиване на разширените 
пори и за регулиране на себума. Повлиява добре безсъ-

ние, тревожност и нервно напрежение.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 2-3 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2-3 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично. 

СЛАДЪК ПОРТОКАЛ 

Притежава сладък, цитрусов, свеж аромат и се използва 
като връхна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с аромати на ванилия, мандарина, роза, жасмин, неро-
ли, тамян, евкалипт. Подходящо за мазна и склонна към 
омазняване кожа. Подобрява еластичността на кожата и 
прави косата лъскава и здрава. Повлиява добре нервно 

напрежение и безпокойство. 

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
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добавете 2-3 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2-3 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се използва за ароматизиране 

на чайове, напитки и сладкиши.

РИГАН 

Притежава остър, тревист аромат и се използва като 
средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от мащерка, лавандула, евкалипт, лимон. 
Използва се в бленди за проблемна кожа или против пър-

хот.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 2 капки в арома лампа. За вана за крака раз-
редете 3 кап ки в базово масло, добавете към водата и 
разбъркайте енергично. Внимание: Маслото от риган е 
високо концентрирано и дразни лигавицата и кожата. Да 

не се използва от бременни жени.

РИМСКА ЛАЙКА 

Притежава сладък, плодов, тревист аромат и се използва 
като средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от роза, здравец, лавандула, берга-
мот, иланг-иланг. Подходящо за всеки тип кожа. Действа 
благоприятно при депресии. Спомага за намаляване на 

нервното напрежение и безсънието.  

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
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добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да не се използва от бременни 

жени.

РОЗА бълг. в  Жожоба 

Притежава цветен, сладък аромат и се използва като 
средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от ванилия, жасмин, нероли, портокал, 
мандарина, ветивер, сандалово дърво, индрише, тамян. 
Подходящо за всеки тип кожа. Подхранва, възстановява, 
овлажнява кожата и подобрява еластичността. Има бла-
гоприятно действие при стрес и депресия. Афродизиак.

Начин на употреба: За масаж и грижа за кожата нанесе-
те директно върху лицето и тялото. Масажирайте с леки, 
кръгови движения. Може да се разреди допълнително в 

базово масло.

РОЗМАРИН 

Притежава сладък, силен аромат, наподобяващ камфор 
и се използва като средна нотка в парфюмерията. Ком-
бинира се добре с етерични масла от лавандула, иланг-
иланг, чаено дърво, бергамот, лимон. Подходящо за маз-
на и склонна към омазняване кожа. Подхранва и укрепва 
корените на косата. Използва се в бленди срещу целулит. 

Действа енергизиращо и тонизиращо. 
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Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 2-3 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2-3 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се използва за ароматизиране 
на чайове, напитки, рибни ястия и ястия от средиземно-

морската кухня. 

САНДАЛОВО ДЪРВО 

Притежава сладък, топъл, дървесен аромат и се из-
ползва като базова нотка в парфюмерията. Комбинира 
се добре с етерични масла от бергамот, роза, жасмин, 
магнолия, лавандула, иланг-иланг, тамян. Подходящо за 
всеки тип кожа. Действа отпускащо и релаксиращо. Аф-

родизиак.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично. 

ТАМЯН 

Притежава топъл, балсамов аромат и се използва като 
базова нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от сандалово дърво, смирна, кедър, ла-
вандула, бергамот. Подходящо за всеки тип кожа. Повли-
ява добре умствено напрежение и стрес. Действа отпус-

кащо и релаксиращо.
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Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 

енергично. 

ТОНКА 

Притежава плътен, топъл, сладък аромат, който наподо-
бява карамел. Използва се като базова нотка в парфю-
мерията. Комбинира се добре с етерични масла от вани-
лия, ветивер, какао, бензое, лимон, портокал, грейпфрут. 
Действа благоприятно при стрес, нервно напрежение и 

безпокойство. Афродизиак.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 2-3 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  В кулинарията се използва за ароматизиране 
на сладкиши, като се съчетава особено добре с кокос, 

орехи и мак.

ХВОЙНА 

Притежава свеж, смолист аромат и се използва като 
средна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре с 
етерични масла от лимонена трева, розмарин, лимон, ла-

вандула, кипарис, индрише, портокал.

Подходящо при акне, мазна и проблемна кожа. Регулира 
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омазняването. Използва се в бленди срещу целулит.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 15 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да не се използва от бременни 

жени и хора, страдащи от проблеми с бъбреците.

ХИСОП 

Притежава свеж, земен, дървесен аромат и се използва 
като връхна нотка в парфюмерията. Комбинира се добре 
с етерични масла от мащерка, евкалипт, розмарин, ла-

вандула. Повлиява добре умора и нервно напрежение.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. За вана разредете 3-5 кап-
ки в базово масло, добавете към водата и разбъркайте 
енергично.  Внимание: Да се използва в малки дози. Про-
тивопоказно за епилептици, хипертоници, деца, кърмач-

ки, бременни.

ЧАЕНО ДЪРВО 

Притежава силен, остър аромат, който напомня лекар-
ство и се използва като средна нотка в парфюмерията. 
Комбинира се добре с етерични масла от мента, лимон, 
лавандула, индрише, розово дърво. Подходящо за мазна 

и склонна към омазняване коса и кожа. 
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Начин на употреба: За ароматизиране на помещения 
добавете 5 капки в арома лампа. За масаж добавете 10 
капки в 50 мл. базово масло. Внимание: Възможно е да 

дразни кожата при хора с чувствителна кожа.

РЕЦЕПТИ

Хидратиращ серум  
за суха кожа

10 мл. масло от авокадо

20 мл. бял трън масло

5 к. етерично масло от тамян

Смесете всички съставки в подходящо шишенце, така 
че да остане малко празно пространство и разклатете 
добре. Нанесете с леки масажни движения върху чиста 

кожа на лицето и шията.

Масло за увредена коса

15 мл. масло от оризови трици

15 мл. бадемово масло

15 мл. арганово масло 

1 мл. витамин Е

20 к. етерично масло от розмарин

Смесете всички съставки и разбъркайте добре. Втрийте 
малко количество от маслото в скалпа като масажирате 
внимателно с пръсти. Оставете да действа за 1 час и из-

мийте с шампоан. Използвайте два пъти седмично.

Скраб за устни “Jump”

2 ч.л. кафява захар

10 мл. бадемово масло 

10 мл. масло от жожоба

2 к. етерично масло от грейпфрут

Смесете базовите масла от жожоба и сладък бадем. До-
бавете кафявата захар и капнете етеричното масло от 
грейпфрут. Разбъркайте добре и изсипете в подходящо 
стъклено бурканче. Нанесете с пръсти върху устните и 

масажирайте внимателно.

Релаксиращо  
масажно масло

50 мл. масло от баобаб

10 к. етерично масло от лавандула
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10 к. етерично масло от здравец

Смесете добре всички съставки и използвайте като мас-
ло за релаксиращи масажи на тялото. Може да се из-

ползва и като лосион за тяло. 

Анти-ейдж крем “Свежeст”
16 гр. масло от карите

16 гр. масло от чиа

14 гр. масло от камелия

5 к. етерично масло от лимонена трева

4 к. етерично масло от палма роза

Разтопете маслото от карите на водна баня, добавете ос-
таналите съставки и разбъркайте добре. Нанесете с леки 
масажни движения върху чиста кожа на лицето и шията.

Антибактериален стик 
против акне

10 гр. масло от карите

6 гр. масло от таману

2 гр. пчелен восък

3 к. етерично масло от розмарин

3 к. етерично масло от лавандула

3 к. етерично масло от чаено дърво

Разтопете восъка и маслото от карите на водна баня, 
добавете останалите съставки, разбъркайте добре и из-
сипете в подходящ пълнител. Използвайте за локално 
приложение върху пъпчици. Не се препоръчва употреба-
та върху цялото лице, заради по-високата концентрация 

етерични масла.

Възстановяващ серум 
за зряла кожа

15 мл. масло от макадамия

15 мл. масло от вечерна иглика

5 к. етерично масло от роза

Смесете всички съставки в подходящо шишенце, така 
че да остане малко празно пространство и разклатете 
добре. Нанесете с леки масажни движения върху чиста 

кожа на лицето и шията.

Масло за анти-целулитен 
масаж 

30 мл. масло от сусам

20 мл. масло от гроздови семки
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антибактериален стик 
   против акне
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10 к. масло от грейпфрут

8к. масло от хвойна

7 к. масло от розмарин

Смесете всички съставки в подходящо шишенце и раз-
клатете добре. Масажирайте в дълбочина засегнатите 
зони всеки ден. Използвайте като част от антицелулитна 

терапия.

Масло за коса  
“Сбогом пърхот” 

22 гр. масло от гроздови семки

14 гр. масло от нийм

12 гр. масло от жожоба

10 к. етерично масло от чаено дърво

6 к. етерично масло от лавандула

4 к. етерично масло от бергамот

Смесете всички съставки и разбъркайте добре. Разтопе-
те предварително маслото от нийм на водна баня, в слу-
чай, че се е втвърдило (ако е било в хладилник). Втрийте 
малко количество от сместа с леки масажни движения в 
скалпа и оставете да действа поне 15-20 минути. Използ-

вайте веднъж седмично.

Масажен бар за тяло 
“Coffee Muffin”

40 гр. кокосово масло

30 гр. какаово масло

30 гр. масло от карите

10 к. етерично масло от портокал

1 ч.л. какао на прах

кафе на зърна за декорация

Разтопете маслата от кокос, какао и карите на водна 
баня и добавете какаото на прах. Когато сместа изстине 
леко, прибавете етеричното масло от портокал и разбър-
кайте добре. Сложете по едно кафено зърно във всяка 
формичка, разлейте внимателно маслата и оставете да 
стегне. Използвайте като масажен бар или като лосион 

за тяло.

Слънцезащитно масло 
за лице и тяло

10 гр. какаово масло

10 гр. масло от синя слива

10 гр. кайсиево масло



51

анти-ейдж крем   
                     “Свежест”
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10 гр. цинков оксид

8 гр. масло от малинови семена

2 гр. витамин Е

10 к. етерично масло от мандарина

Разтопете какаовото масло на водна баня и добавете 
останалите съставки без цинковия оксид. Сложете си 
медицинска маска за лице (цинковият оксид не трябва 
да се вдишва), прибавете цинковия оксид към сместа и 
разбъркайте много добре. Полученото масло има слън-
цезащитен фактор 30*. Разклащайте енергично шишен-
цето преди всяка употреба, тъй като цинковият оксид не 

се разтваря напълно.

*Тази рецепта е експериментална и обявения фактор не е 
тестван лабораторно. Моля, използвайте сертифицирани 

слънцезащитни продукти с висок фактор.

Серум за мазна кожа 
“Refresh”

15 мл масло от лешник

1 к. етерично масло от хвойна

1 к. етерично масло от лавандула

1 к. етерично масло от пачули

Смесете всички съставки в подходящо шишенце и раз-

бъркайте добре. Нанесете малко количество от маслото 
върху добре почистена кожа. За най-добри резултати на-
пръскайте лицето с флорална вода (например от нероли) 

преди да използвате серума.

Скраб за тяло “Eat me”

5 ч.л. кафява захар

1 ч.л. зехтин

1 ч.л. масло от жожоба

1-2 к. етерично масло от мента

1-2 к. етерично масло от ванилия

Смесете маслото от жожоба и зехтина. Капнете към тях 
етеричните масла от мента и ванилия. Добавете кафя-
вата захар и разбъркайте добре. Изсипете в подходящо 
стъклено бурканче. Нанесете с върху влажна кожа на тя-

лото и масажирайте внимателно.

Маска за коса

30 мл. рициново масло

20 мл. сусамово масло

10 к. етерично масло от розмарин

5 к. етерично масло от немска лайка
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5 к. етерично масло от кедър

Смесете етеричните масла и сусамовото масло и посте-
пенно добавете рициновото масло, като разбърквате 
добре до получаване на хомогенна смес. Втрийте маска-
та в скалпа и оставете да действа поне един час (може и 

цяла нощ). Използвайте два пъти седмично.

Нощен избелващ серум за 
зряла кожа “Прелест”

5 мл. масло от невен

5 мл. масло от шипка

1 к. етерично масло от лимон

1 к. етерично масло от иланг-иланг

Смесете маслата от невен и шипка в подходящо ши-
шенце, добавете етеричните масла и разклатете добре. 
Маслото от лимон е фототоксично и може да предизвика 
свърхчувствителност към слънчева светлина, затова на-

насяйте серума само вечер.

Масло за уморени крака

30 мл. масло от невен

5 к. етерично масло от кипарис

5 к. етерично масло от мента

5 к. етерично масло от лавандула

5 к. етерично масло от розмарин

Смесете всички съставки подходящо шишенце и разкла-
тете добре преди употреба. Масажирайте краката два 

пъти дневно в посока към сърцето. 

Твърд парфюм “Тоскана”

15 гр. масло от карите

15 гр. какаово масло

10 гр. кокосово масло

1 щипка карнауба восък

2 к. глицерин

12 к. етерично масло от портокал

9 к. етерично масло от иланг-иланг

3 к. етерично масло от лимонена трева

3 к. етерично масло от сандалово дърво

Разтопете карнауба восъка на водна баня заедно с 
маслата от карите, какао и кокос. Добавете етерични-
те масла и глицерина към сместа и разбъркайте добре. 
Излейте в подходящо бурканче и оставете сместа да из-
стине и да се втвърди преди да го затворите. Нанасете 

малко количество върху чиста кожа.
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  мaсло 
за уморени крака
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Мехлем “Здрава кожа”

20 гр. какаово масло 

5 гр. масло от невен

5 гр. масло от жълт кантарион

5 к. етерично масло от бял равнец

4 к. етерично масло от немска лайка

3 к. етерично масло от лавандула

Разтопете маслото от какао на водна баня, добавете ос-
таналите съставки и разбъркайте добре. Използвайте 
при ухапвания, охлузвания и раздразнения на кожата на 

тялото.

Афтършейв “Smile”

42 гр. масло от пореч

16 гр. масло от карите

16 гр. масло от жожоба

8 к. етерично масло от бергамот

3 к. етерично масло от евкалипт

Разтопете маслото от карите на водна баня, добавете ос-
таналите съставки и разбъркайте добре. Нанесете непо-

средствено след бръснене.

Масло за брада  
“Citrus Softener”

60 гр. алое вера

16 гр. кокосово масло

16 гр. масло от жожоба

14 гр. масло от карите

12 к. етерично масло от портокал

10 к. етерично масло от иланг-иланг

5 к. етерично масло от розмарин

3 к. екстракт от ванилия

Разтопете маслата от кокос и карите на водна баня, до-
бавете останалите съставки и разбъркайте добре. Нане-
сете няколко капки от маслото върху брадата и втрийте с 
леки масажни движения, докато попие. Използвайте 1-2 
пъти седмично. Действа омекотяващо и подхранващо на 

косъма.

Дезинфектант за ръце

25 мл. сребърна вода



57

         мехлем 
“Здрава кожа”
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25 мл. алое вера гел

4 к. етерично масло от грейпфрут

4 к. етерично масло от лавандула

3 к. етерично масло от чаено дърво

Смесете всички съставки в подходящо шишенце и раз-
клатете добре преди употреба.

Балсам-спрей  
за коса с лайка

200 мл. минерална вода

1 с.л. цветове от лайка

2 к. етерично масло от лайка

2 с.л. кокосово мляко

Използвайте цветовете от лайка и минералната вода, за 
да направите чай. Добавете етеричното масло към коко-
совото мляко и разбъркайте добре. Смесете всички със-
тавки, когато чаят изстине и изсипете сместа в бутилка 
със спрей. Използвайте с или без отмиване в рамките на 

6 седмици.

Крем-дезодорант с ветивер 

3 с.л. сода бикарбонат

5 с.л. кокосово масло

2 с.л. арарут на прах

2 ч.л. карнауба восък

3 к. етерично масло от ветивер

5 к. етерично масло от тонка

Разтопете маслото и восъка на водна баня. Добавете со-
дата, арарута и етеричните масла и разбъркайте добре. 
Излейте сместа в подходящо бурканче и нанасяйте на 

чиста кожа.
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масло за брада
“Citrus Softener”
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