
Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum 5,00

Skořicová silice je antibakteriální, protiplísňová, silně pro-
krvuje (prohřívá) a stimuluje nervovou soustavu. Má také 
analgetické, protizánětlivé, antiseptické a stimulační 
účinky.

Silice kůry skořicovníku 
cejlonského

Eucalypti etheroleum 5,00

Má antiseptický, dezinfekční a derivační účinek. Bývá slož-
kou mastí doporučovaných při revmatismu, bronchitidách, 
nachlazení a rýmách. Zmírňuje svědění po bodnutí 
hmyzem.
Přidává se do inhalací při nachlazení a dýchacích obtížích.

Čistý Eukalyptový olej

Citri etheroleum 5,00

Citrónová silice osvěžuje vzduch, posiluje a prokrvuje 
krevní oběh, snižuje krevní tlak a horečku. Silice je vhodná 
při i nachlazení. Citrónová silice také čistí mastnou pleť a 
má antiseptické a desinfekční účinky.

Citronová silice

Menthae piperitae etheroleum 5,00

Její inhalace je výborný prostředek při chorobách dýcha-
cích cest. Do koupelí se používá při revmatismu a kožních 
vyrážkách. Antiseptický účinek.

Mátová silice

Lavandulae etheroleum 5,00

Levandule tiší bolesti hlavy při migrénách. S úspěchem se 
využívá při nespavosti. Urychluje hojení kožních buněk při 
spáleninách a drobných poraněních. Kůži desinfikuje a re-
generuje. Odpuzuje hmyz. V koupeli odstraňuje psychickou 
i fyzickou únavu. Používejte při svalových a revmatických 
potížích.

Levandulová silice

Caryophylli etheroleum 5,00

Místně v dutině ústní tlumí bolesti zubů, působí proti bakte-
riím na afty.Tato silice také pomáhá proti plynatosti, nadý-
mání a křečím.
Obal : skleněná lékovka + uzávěr s vnitřním kapátkem

Silice hřebíčková
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Rosmarini etheroleum 5,0 0

Rozmarýnová silice silně stimuluje po únavě,zahání úzkost, 
pomáhá při nachlazení a je vhodná na masáže při bolesti 
svalů. Nevhodná pro těhotné ženy, epileptiky a při vyso-
kém krevním tlaku.

Silice rozmarýnová

Mandarinae etheroleum 5,00

Éterický olej z mandarinky pomáhá uvolňovat psychické 
napětí a je vhodným přípravkem v období zvýšeného 
stresu. Účinně rozptyluje příznaky úzkosti, melancholie a 
smutku, a má příznivý vliv při poruchách spánku. Osvěžuje 
mysl a pomáhá zvýšit koncentraci.

Mandarinkový olej

Foeniculi etheroleum 5,00

Působí zejména jako mírný protikřečový prostředek (hlav-
ně u dětí) při mírných žaludečních obtížích, provázených 
nadýmáním, pocitem plnosti a křečemi. Účinkuje příznivě 
při povrchových zánětech horních cest dýchacích.

Silice plodu fenyklu

Calendulae oleum 5,00

Měsíčkový olej má uplatnění zejména v kosmetice. Zklidňu-
je pokožku, má antibakteriální, antivirové a protizánětlivé 
vlastnosti, proto je ideální při léčbě akné, kontrolu krvácení 
a hojení zanícených a poškozených tkání.
Je vhodná na suchou a poškozenou pleť a k výrobě hojivých 
balzámů a krémů.

Měsíčkový olej

Auranti dulcis aetheroleum 5,00

Působí proti depresi, nervozitě, nespavosti a pocitům úz-
kosti. Celkově osvěžuje a uvolňuje organismus.

Obal : skleněná lékovka + uzávěr s vnitřním kapátkem

Pomerančová silice

ilustrační foto

ilustrační foto


