
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етерично масло от ЧАЕНО ДЪРВО с Манука и Канука  

(Melaleuca аlternifolia, Leptospermum scoparium, Kunzea ericoides) 

 

В продължение на много векове аборигените на  Австралия са използвали 

чудодейното дърво Melaleuka alternifolia с лечебна цел.Съвременната наука за 

пръв път е извойниците, воюващи в Египет. При проучване било установено,  че 

маслото чайно дърво може да се прилага практически при всички заболявания. По 

тази причина го наричат „бърза помощ” и „аптека в един флакон”, „лидер на 

етеричните масла в света“ Маслото от Чаено дърво на фирма ВИВАСАН 

преминава тройно пречистване: обичайното двойно - в Австралия и 

окончателното – в лабораториите в Швейцария. Заедно с това действието му се 

усилва за сметка на комбинирането с други масла от Манука и Канука, смесени в 

правилна пропорция. Етеричните масла се допълват, повишават добрите си 

свойства, и ефективността им е максимална. Манука (Leptospermum scoparium) - 

това е националното растение на Нова Зеландия. Наричат Маслото от манука 

„убиец на бактерии и гъбички”. За получаването на 1 л. етерично масло от манука 

е необходимо да се преработят минимум 150 кг. листа. Маслото от манука е по-

ефикасно при различни гъбични и бактериални причинители на заболявания, 

отколкото маслото от чаено дърво, но е много скъпо. 

Канука (Kunzea ericoides) – е огромен храст, достигащ височина 15 м Расте в Нова 

Зеландия. Има мощно антигъбично и антимикробно действие. укрепва имунитета, 

благоприятно въздейства на проблемна кожа, акне, използва се при бронхит и 

ревматизъм. Отстранява чувството на страх, умора, лабилно настроение. 

Композицията от масла на манука и канука в съчетание с масло от чаено дърво 



има голямо преимущество в сравнение с чистото масло от чаено дърво, поради 

това, че няколко пъти нараства ефектът на въздействие и омекотява 

специфичната болнична миризма на чистото масло чаено дърво. 

 

Показания за употреба: 

• остри и хронични белодробни заболявания (пневмонии,  

хроничнибронхити, бронхиална астма, туберкулоза на белите дробове); 

• ОРВИ, грип, простуда; 

• артериална хипертония, хиперхолестеролемия; 

• захарна болест, нарушен глюкозо-толерантен тест; 

• парадонтоза, стоматит, гингивит; 

• полиартрит, артроза, ставен ревматизъм, подагра, миозит; 

• простатит, аденом на простатната жлеза, възпаление на пикочнитепътища,  

цистит; 

• трофични язви, гъбички, заздравяване на рани; 

• нарушена обмяна на веществата; 

• понижена активност на имунната система. 

Начини за използване: 

Външно: 3 к. + 1 суп. л. растително масло при различни кожни проблеми.  

• Артрит - масаж с 40 к.+1 суп. л. растително масло;  

• Порезни рани – 10 к. + 1 суп. лъж. вода;  

• Възпалителни заболявания на влагалището – 5 к.+1 л вода за промивки 

или три пъти дневно на тампон с разредено масло Чайно дърво (м.Ч.Д.) 

Херпес - не разредено м.Ч.Д. няколко пъти дневно само върху херпеса;  

• Херпес на половите органи – 30 к. + 10 мл етилов спирт + 90 мл 

дестилирана вода;  

• Брадавици – 1 к. на пластир;  

• Гъбични заболявания, краста – 3 - 5 к. + 10 мл етилов спирт;  

• Вани – укрепващи – 4 к.; при простуда 3-5 к.; сауна – 4 к.; при невродермит, 

псориазис и др. кожни заболявания – 5 к.;  



• Рефлексомасаж – м.Ч.Д. + транспортно масло в съотношение 4:5;  

• Ангина, стоматит, пародонтоза - жабурене с 3-5 к на 1чаша вода, два 

пъти дневно;  

• Гърлобол – гъргара с 3 с.л вода + 3 с.л абълков оцет + 2 к м.Ч.Д. – 2-3 пъти 

дневно до отшумяване на симптомите 

• Простуда - инхалации с 50 мл гореща вода + 2 к. за 10 мин;  

• Косопад – 30 к + 50 мл спирт + 50 мл дестилирана вода за втриване вечер; 

Фурункули - промивки с тампон три пъти дневно, след пробиване: разтвор 

от 3 к + спирт и вода и отгоре пластир с 2-3 к;  

• Въшливост - 200 мл шампоан + 30 к. за измиване на главата три пъти 

седмично;  

Вътрешно: (след консултация с лекар!)  

• 1 к. на 1 ч. чаша билков чай или с 1 суп. лъж. мед (при стомашно-чревни и 

др. инфекции, цистит, гъбички, зъбобол; при заболявания на дихателните 

пътища; патогенно, укрепващо, бактерицидно);  

• при новообразувания – 1 к. + 2 к. растително масло в хлебна капсула или 1 

к. в 1 ч. ч. билков чай, или мляко, два пъти дневно, след хранене, три 

седмици, следва почивка две седмици; 

Противопоказания: остро възпаление на бъбреците, индивидуална 

непоносимост на ела. Чувствителност: при нанасяне на кожата може да се получи 

лека хладина и парене в продължение на 2 - 3 минути; при приемане вътрешно е 

възможна лека тяжест. Предпазни мерки: не се използва често в ароматерапията 

заради това че не са добре проучени страничните ефекти и противопоказания. 

Енергетика на маслото: 

Покровител на дома, рода, семейството. 

Състав: етеричното масло от европейска сребриста ела (Abies alba Mill), 
семейство Борови съдържа 100% чисто оригинално натурално етерично масло,  
получено от иглолистното дърво по метода на парна дестилация. В състава на 
маслото влизат: сложни етери - борнилацетат, терпинилацетат; терпени -
бисаболен, дипентен, камфен, пинен, феландрен. 


