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ТЕМАТА...

етерично масло, или се съдържа синте-
тика, или малко количество е разредено 
в базово масло (най-често слънчогледово 
като най-евтино). 

Друг индикатор е указание на етикета, 
че продуктът не е за вътрешна консума-
ция – гаранция за синтетични съставки. 

За вече купени масла (в магазините мо-
жем да миришем само празни тестерови 
шишенца) има много лесен тест: капваме 
1-2 капки върху плътна хартия. След 1 до 3 
часа, ако маслото е натурално, хартията 

Базовите масла
К акто отбелязахме, етеричните масла почти винаги изискват 

употребата на базови. Те са задължително растителни, по-леки, 
с по-слаб аромат, но също толкова полезни за тялото. Сред под-

ходящите  за външна употреба са маслата от сладък бадем, жожоба, 
арган, ший, наричано още карите.

От Изтока
Бадемът, произхождащ от Близ-
кия Изток и Южна Азия,  има 
много разновидности. Най-пред-
почитаното в ароматерапията 
базово масло за външна употре-
ба е това от сладък бадем. То 

има успокояващ и релаксиращ 
ефект не само върху кожа-

та, но и върху сетивата. 
Единственото базово 

е суха. Може да е леко оцветена, ако из-
влекът не е прозрачен, но няма и следа от 
мазнина. Ако има синтетика или базово 
олио – ще имаме типичното мазно петно.

НЕПОВТОРИМО  
И РОДНО 

Последна подробност, преди да 
преминем към практическата част: 
Знаете ли колко вида мащерка вирее в 

масло, подходящо за деца до 5 го-
дини. След тази възраст вече мо-
гат да се добавят и други. Баде-
мовото олио подхранва кожата. 
Много богато е на витамин Е. То 
е и едно от маслата с най-мощно 
подмладяващо действие. Премах-
ва бръчките, прави кожата све-
жа и жизнена. Има много добър 
ефект и върху косата. 

От Африка
Карите, или ший, е масло от ядки-
те на африканското дърво Vitellaria 
paradoxa. Чистото нерафинирано 
масло е твърдо на стайна тем-
пература, но лесно се топи между 
дланите. С уникален ефект върху 
кожата и като маска за коса. Из-
ползва се за омекотяване на суха, 
напукана или изгоряла от слънце-
то кожа. Също и за стрии, екземи, 

Нерафинираното масло от карите съдържа витамини A, E, F, което 
го прави чудесен овлажнител за кожата и косата. Освен чисто 
нерафинирано масло от карите Zoya.bg предлага и богати балсами от 
комбинации с други масла - какао, арган, шипково, лавандулово, розово. 
Внимателното смесване на маслата при температура под 40°С запазва 
всички естествени регенериращи и успокояващи свойства. Поръчайте 
на www.zoya.bg


