
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етерично масло 33 БИЛКИ КЛАСИК или STRONG (Oil 33 Herbs) 

 

Вариант класик: с канела, мек и сладък аромат  

Вариант STRONG: с мента, силен аромат  

 

Състав: етерични масла от: евкалипт, каяпута, полска мента, портокал, индийска 

лимонова билка, карамфил, хвойна, розово дърво, лимон, розмарин, лавандула, 

градински чай, мащерка, цейлонско канелено дърво, горчива абисинска мирта, 

босилек, тамян, гаултерия, фенхел, ароматно индрише, мандарина, дафинов 

лист, планински бор, мастикс, стираксова смола, естрагон, копър, целина, 

ванилия, перуника, балсам мироксилон, изсушена смола от ферула, женшен. 

Действие: дезинфекциращо, освежаващо, премахва миризмата на тютюнев дим, 

обезболяващо, противовъзпалително, антисептично, антибактериално, 

антивирусно, регенериращо, температуропонижаващо, премахва спазми, 

мускулни болки, отхрачващо, отпъжда насекоми.  

Показания: главоболие, мигрена, безсъние, прекрасна защита по време на ОРВИ 

и простудни заболявания, бронхит, астма, катар, кашлица, хрема, пневмония, 

изгаряния, мускулни болки, зъбобол, ухапвания от насекоми, сърбеж и оток, 

лумбаго.  

Противопоказания: Не се препоръчва ползването му при деца под двегодишна 

възраст, а също и нанасянето върху открити рани и лигавици!  

Употреба: Горещи инхалации: при кашлица: 3-4 к. в гореща вода;  



Студени инхалации: при простуда и хрема: 1-2 к. масло се капва върху 

хартиена салфетка и през нощта се слага на носа и устата; 

Аромалампа: 3-5 к. масло с вода или 5-10 к. се капва в лампата в чист вид;  

Аромавана: профилактика на простудни заболявания и грип, премахва 

болки в ставите, регулира кръвообращението. Действието зависи от 

температурата на водата. Добавяне на масло в леко затоплена вода (28-33˚С) 

оказва успокояващ ефект, в по-гореща вода (33-36˚С) маслото е с тонизиращ 

ефект. За приготвянето на вана е необходимо 6-8 к. масло да се смесят с 

емулгатор(мед,оцет, мляко) и да се добавят към ваната с вода.  

ВНИМАНИЕ! Необходимо е да се следи температурата на водата във ваната, тъй 

като маслото евкалипт и мента намаляват чувствителността на кожата към 

температурата;  

Аромамедальон: профилактика на простуда и грип, премахва безсъние и 

главоболие. 2-3 к. масло се капват върху памук еднократно;  

Масаж: премахва спазми, мускулни болки и разтягане на връзки. След 

физическо натоварване маслото предотвратява появата на болки от 

напрежение на мускулите. При лумбаго, маслото помага за бързо и 

значително облекчение. Маслото 33 билки може да се използва както в чист вид, 

така и в смес с масажно или функционално масло за кожа: 25-30 к. етерично 

масло на 50 мл Функционално масло;  

Разтриване: Облекчава болките в ставите: 5 к. Масло 33 билки + 10 к. 

Функционално масло.  

При световъртеж, главоболие в това число и мигрена - на върха на пръстите 

се нанасят 2-3 к. масло и леко се масажират слепоочието и тила; Гаргара:  

Отстранява дъх от устата, възпаление и кървене на венците, успокоява 

зъбобол. 1-2 к. масло на чаша топла вода, 2 пъти дневно;  

Апликация върху кожата: При ухапвания от насекоми, за премахване на 

зачервяване, сърбеж и оток - 1 к. масло се капва на мястото на ухапването;  

Обогатяване на козметични средства: продължителна защита от различни 

бактерии, вируси и други. Няколко капки масло се добавят в течен сапун;  

Дезинфекция на помещения: защита от вирусни инфекции по време на 

грипна епидемия. На 1 л. гореща вода - 3-5 к. масло. С този разтвор се 

обработват дръжките на вратите, перилата на стълбите и др.; 


