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„МЕДИЦИНАТА Е ИЗКУСТВО 
ДА СЕ ПОДРАЖАВА   

НА ЛЕЧЕБНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
НА ПРИРОДАТА“

-Хипократ

4

В началото на ХХ век френският химик Рене Морис Гатефос, докато 
експериментирал в лабораторията си, случайно си изгорил ръката и я сложил 
в стоящия най-близко до него съд с лавандулово масло. За негово учудване, 
раната зараснала много побързо от обикновено, и, при това не останали никакви 
белези. Това заинтересувало Гатефос, и той започнал да изучава свойствата на 
маслото от лавандула. Резултатите от своите изследвания той изложил в книгата 
“Ароматерапия”. Именно Гатефос предлага термина “ароматерапия”.

По време на Първата световна война, етеричните масла от мащерка и 
лавандула били използвани за лечение на огнестрелни рани и стерилизация на 
инструменти. Етеричните масла действат като антибиотици /при това натурални/ 
и не само убиват бактериите и вирусите, но и стимулират имунната система. 
Много често използваме антибиотици в случаи, когато може и без тях, ако се 
доверим на лечебното действие на етеричните масла.

Въпреки че, някога, по време на великите цивилизации ароматерапията е играла 
съществена роля, днес ние не се възползваме достатъчно от традиционната 
медицина на миналото. Това е като нов кръг от спирала: използването на вече 
известни и проверени от векове сведения за ароматите и внедряването на нови, 
обосновани на по-високо научно ниво, базиращо се на по-дълбоко познаване на 
биологията на човека.

Ароматерапията е много стар, прекрасен и мъдър, научно обоснован метод за 
профилактика и терапия на много заболявания. Тя не може да замени безусловно 
класическата медицина с нейното огромно количество фармацевтични 
средства. Без да се отричат медикаментозните средства, можем да използваме 
редица несъмнени преимущества на биологично активни растителни вещества 
преди медикаментозните средства в профилактиката и терапията на редица 
патологични процеси.

В много страни «Ароматерапия» е призната като отделна лекарска специалност.

Използването на етерични масла позволява да се предпазим от заболявания,да 
укрепим здравето си и да направим живота си по-хубав във всяко отношение.



32

А Р О М А Т Е Р А П И Я 
(кратък курс) 

1. ПОНЯТИЕТО АРОМАТЕРАПИЯ
Ароматерапията е метод за профилактика и лечение с прилагане на натурални 

етерични масла, въвеждани в организма през дихателните пътища, кожата и/
или лигавиците. 

Повече от 6000 години човечеството познава чудесното въздействие на 
натуралните етерични масла с техните лечебни и очистващи свойства и 
неповторими аромати. Днес изкуството на ароматерапията е разпространено по 
цял свят. Като се обръщаме към древната мъдрост и откриваме отново за себе си 
благоприятното въздействие на етеричните масла, ние се стремим да достигнем 
загубеното в съвременния ни живот равновесие. 

Стресът, замърсяването на околната среда, неправилното хранене, 
неспокойният, и в същото време, малкоподвижен начин на живот влияят вредно 
на тялото и душата. Използвайки могъщото действие на натуралните  етерични 
масла, ароматерапията въздейства на емоциите и обонянието и възстановява 
хармонията на душата и тялото.      

Използването на етерични масла започва от дълбока древност в страни като 
Китай, Индия, Персия, Египет.  

Древният Египет е бил наистина велика цивилизация и в използването и 
развитието на ароматерапията. Ароматите са намирали широко приложение във 
всекидневния живот на древните египтяни. Използвали ги за дезинфекциране 
на въздуха в жилищата, грижа за кожата, приготвяне на ароматни вани, 
ароматизация на бельото, добавяли са ги в храната и виното. Древноегипетските 
жреци използвали  маслата в религиозни церемонии, за да накарат вярващите 
да изпаднат  в транс, да влияят активно на съзнанието им и ги подчиняват на 
волята си. Хипократ  препоръчва при лечение на много заболявания ежедневно 
да се вземат ароматни вани и да се прави масаж с етерични масла. Етеричните 
масла са се прилагали не само в бита. Тайните на получаването и прилагането 
им  били известни само на избрани хора, лечебните им свойства се смятали за 
свръхестествени и били разкривани само на посветени. 

Използването на аромати в Източните страни било превърнато в традиция. 
В Индия считали, че ароматите разтварят душата и настройват ума. При 
строителството на храмове, например, в разтвора добавяли по тайни  рецепти, 
етерични масла, което не само спомагало за дезинфекция на въздуха в 
помещенията, но и създавало атмосфера на прохлада, разполагаща към покой, 
размисъл и медитация. 

Етеричните масла винаги са били символ на богатство и се поднасяли като най-
ценни дарове. 

За съжаление, много от тайните на ароматерапията като лечебно изкуство 
са загубени, заедно с великите империи. Затова се налага да ги преоткриваме 
отново.
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2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА

В продължение на много векове човекът се е стремил да опознае  тайните на 
ароматите, извлечени от растенията и да ги използва. 

Още от детството си ние използваме ароматите, при това просто и естествено, 
без да се нуждаем от обучение или термини. Скилидка чесън, чай от мента или 
липа, настъргана лимонена кора, гаргара с градински чай, букет рози. Ароматите 
са неделима част от живота ни. 

Но откъснатите рози бързо увяхват и губят свойствата си, листчетата  на 
жасмина изсъхват, а под снега няма листенца от мента. И хората се научили 
да събират ароматни растения и да съхраняват вълшебните им свойства. Във 
вид на етерични масла ароматите имат по-голяма концентрация, по-удобни са 
за прилагане, и дават възможност, например, живеейки в Европа, да оценим 
прелестта на чайното дърво или евкалипта. Материализираните в течности 
аромати се наричат етерични масла.  

От научна гледна точка, етеричните масла са многокомпонентни органични 
съединения на терпенти, алкохоли и алдехиди, кетони и други въглеводороди, 
произвеждани от етеричномаслени растения. 

Днес са известни около 200 различни етерични масла, които, при  правилно 
ползване, имат силно изразено лечебно действие и нямат  странични ефекти. 

Химическият състав на етеричните масла е много сложен. Броят органични и 
неорганични вещества, влизащи в състава на маслата варира  от 120 до 500,  и е 
невъзможно да бъдат копирани по изкуствен, химичен път. Затова синтетичните 
масла нямат лечебните свойства на натуралните.

Етеричните масла:

• са прозрачни, безцветни, или съвсем леко оцветени течности, с 
характерен вкус и мирис;

• не са мазни, при изпарение на стайна температура, за разлика от 
растителните масла, не оставят мазни петна върху хартия: само ако 
етеричното масло е оцветено се наблюдава леко оцветяване;

• по-леки са от водата, практически не се разтварят във вода. При 
използване с вода е необходим емулгатор (мляко, сметана, мед, морска 
сол);

• окисляват се под въздействие на светлината и кислорода и изискват 
специални условия на съхранение;

• имат широк спектър на биологична активност.

4.7. Принцип за съчетаване на ароматерапията с други методи на лечение. 
Ароматерапията може да се използва както самостоятелно така и в съчетание 

с други нетрадиционни методи (психотерапия, рефлексотерапия, физиотерапия, 
масаж) и медикаментозни методи на лечение. Ароматерапията и традиционните 
методи на лечение взаимно усилват действието си. Така например, при 
съвместно приемане на етерични масла (лимон, лавандула, чайно дърво и др.) и 
антибиотици, бактерицидният ефект се усилва 4 -10 пъти.

Ароматерапията е полезна само тогава, когато е съчетание за лечение и 
удоволствие.

5. ПРАВИЛА НА АРОМАТЕРАПИЯТА

Преди да се започне използване на  етерични масла, е необходимо да се усвоят 
няколко правила. При използване на ново масло, спазвайте следните предпазни 
мерки:

• Не нанасяйте неразредено масло върху кожата и лигавиците, освен 
Масло от чайно дърво, Масло от лавандула и Масло от 33 алпийски билки !
• Не превишавайте допустимите дози! Отначало използвайте минимални 
дози, възможно е те да бъдат достатъчни за вас, тъй като чувствителността 
към различните масла е различна.

Направете тест за алергия за всяко масло, което ще използвате!
Нанесете  1 капка масло на лакетната сгъвка и следете за алергични реакции 

– подутина или оток, освен обичайното зачервеняване и леко парене. Проверка 
за алергия към миризмата –капнете 1 капка на носна кърпичка и вдишвайте от 
време навреме  в продължение на един ден. Признаци на алергична реакция – 
хрема, кихане, сълзотечение.

• При приемане на ароматни вани, първите два сеанса не трябва да са с 
продължителност повече  от 5 минути. Ако се чувствате добре след ваните, 
може постепенно да увеличавате времетраенето до 15-20 минути.
• За аромалампа първите 2 сеанса - не повече от 15 минути.
• При бременност и епилепсия се препоръчва ползването на етерични 
масла да е в ограничено количество и под лекарско наблюдение! 
Концентрацията на маслата трябва да е два пъти по-ниска от обикновено!
• При непоносимост към миризмата (особено по време на бременност), 
да не се прилагат етерични масла!
• При сърдечни заболявания, бронхиална астма и астматични състояния  
маслата да се прилагат само след консултация с лекар!
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4. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АРОМАТЕРАПИЯТА

4.1 Комплексен подход към пациента – това е основен принцип на 
ароматерапията. Днес никой не се съмнява, че няма отделни психически и 
соматични болести. Няма заболяване, което да не се отразява на  душевното 
състояние. Трябва да се лекува болният, а не болестта. 

4.2 Принцип на въздействие върху собствените сили на организма.
Ароматерапията въздейства не само на причините и патологичните изменения 

при заболявания, но преди всичко стимулира, повишава защитните сили на 
организма. Мисълта, че организмът на човека има огромни потенциални 
възможности за борба с болестите, е била изказана още от Хипократ.

4.3 Принцип на индивидуалността.
Винаги трябва да се помни, че биологично активните вещества на ароматите 

въздействат на човека чрез психиката, обонянието, душата, затова е важно да се 
прилагат само аромати приятни на пациента. И най-силно действащият аромат 
не дава необходимия ефект, ако е неприятен на пациента.

4.4 Принцип на разностранното въздействие.
Ароматът на растенията е комплекс от различни биологично активни вещества, 

затова едно етерично масло може да бъде използвано за лечение на няколко 
заболявания, и в същото време за лечението на едно конкретно заболяване 
могат да бъдат използвани няколко различни етерични масла. Например, 
маслото от лавандула е едно от най-добрите антисептици, но има и седативен 
ефект, подобрява настроението, отстранява умора, депресия, главоболие. 

4.5 Принцип на дозирането. 
Трябва да се знае чувството за мярка: колкото  и да ви харесва аромата на едно 

масло, да не се забравя главната заповед на Хипократ :  ” Не вреди!” Съществена 
роля за ефикасността в ароматерапията играе дозата. В ароматерапията не 
може да има шаблон а само индивидуална схема. Задачата на ароматерапията 
е да се подбере индивидуална комбинация от аромати за всеки конкретен 
пациент. Практическият опит показва, че по-малките дози могат да дадат много 
по-голям ефект, особено ако проблемът е от емоционален или психически 
характер. Винаги трябва да помним правилото: малките дози етерични масла са 
стимулатори, а големите дози подтискат жизнено важни процеси в организма. В 
ароматерапията “повече не винаги е по-добре”.   

4.6 Принцип на определяне продължителността на курса аро-матерапия. 
Продължителността на всяка процедура и курса като цяло е различна. Във 

всеки конкретен случай тя се определя индивидуално, обусловена е както от 
използваното средство, така и от състоянието на пациента. Инхалациите могат да 
се провеждат 1-2 пъти дневно в течение на 7-10 дни, ваните -  2-3 пъти седмично 
до прекратяване на симптомите на заболяването, след това профилактично 1-2 
пъти седмично. Маса-жът – 1 път на 2-3 дни,  курс от 10-12 процедури.

3. ФУНКЦИОНАЛНИ СВОЙСТВА НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА

Всяко етерично масло  е многофункционално, тъй като е със сложен състав, но 
има обща тенденция в действието на етеричните масла:

• всички етерични масла имат бактерицидно, противовъзпалително и 
антисептично действие;
• всички етерични масла действат положително на нервната система;
• всички етерични масла въздействат благоприятно на емоциите и 
психическото здраве;
• всички етерични масла имат положителен дерматологичен и козметичен 
ефект, като активно възстановяват и пазят здравето на кожата и косата;
• всички етерични масла обновяват механизма на саморегулация в 
организма;
• всички етерични масла имат биоенергийна активност;
• 70% от етеричните масла отстраняват бързо дефектите на кожата след 
изгаряния и травми;
• 65 % от етеричните масла имат обезболяващи свойства;
• 60% от етеричните масла са афродизиаци;
• 60 % от етеричните масла влияят благоприятно на функциите и 
състоянието на дихателните органи;
• 50% от етеричните масла спомагат за нормализиране на състоянието и 
функцията на органите на кръвообращението;
• 40 % от етеричните масла въздействат положително на храносмилането;
• 40 % от етеричните масла възстановяват функционалното и тъканно 
здраве на отделителната система на организма;
• 30 % от етеричните масла очистват организма от шлаки, неутрализират 
отрови;
• 30 % от етеричните масла възстановяват и повишават активността на 
имунната защита;
• 30 % от етеричните масла оптимизират работата на жлезите с вътрешна 
секреция, нормализирайки  хормоналния фон на организма;
• 25 % от етеричните масла подобряват състоянието на опорно-
двигателната система;
• 20 % от етеричните масла имат антипаразитна активност.

Всички етерични масла, без изключение, при спазване на дозата, нямат 
негативни странични ефекти, не предизвикват зависимост, не нарушават 

физиологичните процеси в организма.
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• Вътрешният прием на етерични масла да става само след консултация с 
лекар!
• Курсът ароматерапия не трябвя да надвишава 3 седмици!
• Маслата се пазят затворени, на тъмно, недостъпно за деца място!

• Етеричните масла могат да се използват и за деца (масаж, вани, инхалации 
и др.) при строго спазване на дозировката и правилата за използване 
и с оглед на противопоказанията. Преди провеждане на процедурата 
обезателно проверете детето за чувствителност към маслото!
• За бебета до 12 месеца се препоръчват само безопасните етерични 
масла от лавандула и чайно дърво. За масаж или вана е необходима само 
1 капка масло, разтворена в 1 супена лъжица базово масло.
• За същите процедури при деца  от 1 – 5 години са достатъчни 2-3 капки  
не предизвикващо раздразнение масло: лавадула, портокал, чайно дърво 
на 1 супена лъжица  базово масло.
• При деца от 6 до 12 години  могат да се прилагат същите етерични масла, 
както за възрастни, но концентрацията трябва да е два пъти по-ниска от 
обикновено!
• При подрастващи над 12 години, приложението е както при възрастни, и 
в същите дози.  Вътрешното приложение на етерични масла при деца под 
12 години е противопоказано!

7. ФАЛШИФИКАЦИЯ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА

7.1 Във връзка с това, че производството на етерични масла е скъпо и трудоемко, 
някои производители вместо натурални етерични масла произвеждат ароматни 
заместители, т.е. произведени по химичен път синтетични етерични масла с 
мирис, аналогичен на миризмата на натуралните масла или растения. 

7.2 Такива масла се наричат още натурализирани ( за разлика от натуралните).
Понятието “натурализиран” означава,че маслото е получено по изкуствен 

начин и има природен аналог. 
7.3 Тъй като е невъзможно да се копира състава на натуралните масла, 

болшинството синтетични масла не само нямат лечебни свойства, но и са 
опасни при прилагане в аромалампи и най-важно - при приемане вътрешно. 
Затова трябва да сме внимателни към ароматните заместители и да помним, 
че синтетичните или натурализираните масла могат да се използват само в 
парфюмерийното производство. Като правило, синтетичните масла са много по-
евтини и не притежават  “чистият” аромат на натуралните етерични масла.

6. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО 
НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА ПРИ ДЕЦА

9. МЕТОДИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА
Ароматерапията е полезна само тогава, когато е съчетание на лечение

 и удоволствие.

Съществуват няколко метода за получаване на етерични масла:
9.1 Метод на дестилиране с водна пара.  Това е един от най- древните 

разпространени методи за получаване на етерични масла. Базира се на 
способността на водната пара да извлича микроскопичните летливи капчици 
етерично масло от растението. По този начин се получават болшинството 
чисти масла. Надробените части от растението се обработват с пара, като при 
това етеричните масла се освобождават, смесват се с парата и се изпаряват. В 
охладителя на дестилатора парите отново минават в течно състояние. Тъй като 
етеричните масла са по-леки от водата, те остават на повърхността и могат 
лесно да бъдат отделени. В резултат се постига достатъчно пълно отделяне на 
етеричните масла в малко изменен вид с добър добив, тъй като процесът протича 
при температура по-ниска от 100°С. Освен това, в дадения случай, е възможно 
допълнително отделяне на етерични масла от дестилационната вода. Методът 
на дестилация доскоро беше предпочитан за получаване на повечето масла. 
Той е достатъчно прост, но ако се прилага към всички суровини, изисква изкусен 
експериментален подбор на условия – температура, налягане, продължителност 
на процеса. По-високите температури и налягане дават по-голям добив, но 
понижават качеството на маслото. Този способ е характерен при ограничено 
количество суровина, кратко време на обработка, малък добив, но превъзходно 
качество на етеричните масла, с което се обяснява и високата им цена. Повечето 
100% чисти масла на Вивасан са получени по този метод. 

9.2. Метод чрез пресоване (центрофугиране, студено пресоване) – използва 
се при работа със суровини, съдържащи голямо количество етерични масла, 
например, цитрусови плодове. Отстранява се кората, смесва се с малко вода, и 
след се подлага на налягане. Важно е да не се допусне нагряване на продукта, 
тъй като тогава летливите вещества ще бъдат разрушени. Не по-малко важно е, 
плодовете, използвани за суровина, да не са обработвани с пестициди, тъй като 
отровата прониква през кората на плодовете  в маслото. По този начин, освен 
цитрусови, се получават и базовите масла. Маслата на Вивасан Лимон, Портокал, 
Авокадо, Жожоба са получени по този метод.

9.3. Настойка, накисване (мацерация, горещ анфлераж) – основан на 
свойството на етеричните масла да се разтварят в масла и мазнини. Етеричните 
масла се извличат чрез масло или мазнина, нагрети до 70°С. В горещата мазнина 
многократно се добавя прясна суровина до насищане на мазнината с етерични 
масла. След това наситената мазнина изстива и се превръща в т.н. “цветна 
помада”. Тази помада се нагрява, добавя се спирт, и се отделят етеричните 
масла. Методът се прилага при преработка на цветчетата на растения. 

 9.4. Метод на поглъщане (анфлераж, студен анфлераж) – основан на 
свойството на маслата и мазнините да поглъщат етерични масла от суровини, 
които дълго време след събирането им продължават да отделят етерични масла.
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8.6 Масаж:
Един от най-активните методи за въздействие на организма. Осигурява бързо 

проникване на ароматните вещества в лимфата и кръвоносните съдове, което 
дава комплексно въздействие на организма. Освен положителното действие 
върху дишането, кръвообращението, централната и периферна нервна системи, 
има оздравителен ефект върху черния дроб, червата, подобрява се работата 
на ендокринната система. Смесватсе 15-20 капки етерично масло с 50 мл. 
функционално или масажно масло. За деца са достатъчни 5-7 капки, за бебета – 1 
к. Масажът се провежда по схема, която съответства на състоянието на пациента.

8.7 Обогатяване на козметични средства:
8.7.1 Шампоан. Шампоаните с добавени етерични масла укрепват косъма, 

подобряват състоянието на кожата на главата  и са ефикасни против пърх
от.                                   В 100мл. неутрален шампоан се добавят 10-15 к. масло. За 
мазна коса се препоръчват розмарин, мащерка, чаeно дърво. За суха – лавандула 
и портокал. Против пърхот – евкалипт, чаeно дърво, мащерка.

8.7.2 Крем. На 50 мл. неутрален крем се добавят 20 капки етерично масло.

Ароматерапията е полезна само тогава, когато е 
съчетание на лечение и удоволствие.

8. МЕТОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА

8.1 Аромалампа    
Това е най-лесният начин на приложение на етерични масла във Вашия дом. 

Съдът за изпарение не трябва да е твърде малък, иначе водата ще се изпари 
бързо, и маслото ще започне да гори. Налива се в аромалампата  топла вода, 
добавя се етерично масло и свещта се запалва. Броят на капките масло зависи 
от големината на помещението: 2 капки масло на 5 кв.м. площ. Постепенното 
изпаряване на маслото става за сметка на подгряването на водата. Водата не 
трябва да кипи, иначе качеството и въздействието на аромата ще се променят. 
Процедурата се извършва в проветрено помещение, при затворени врати и 
прозорци. Никога не оставяйте лампата горяща без надзор. 

8.2 Инхалации:
Ароматът се вдишва или непосредствено от флакона, или след като се 

нанесе върху плат. Дишането трябва да е равномерно и дълбоко. Времето за 
инхалации е 3-10 минути. Желателно е очите да са затворени. Когато молекулите 
на етеричните масла попадат върху рефлексогенните зони на лигавицата на 
носа, те предизвикват импулси, които достигат главния мозък и влияят на 
функционирането на нервната система, регулират нивото на отделяне на 
хормони, повишават съпротивителните сили на организма.

8.3 Ароматични вани: 
Благоприятното въздействие на топлата вода и целебната сила на ете ричните 

масла правят ваните изключително полезни за целия организъм. Етеричните 
масла въздействат на цялата повърхност на тялото, проникват бързо през кожата 
и попадат в кръвоносната и лимфна системи Те въздействат на белите дробове, 
червата, бъбреците, централната и периферна нервна системи. В пълна вана 
с нужната температура се добавя необходимото количество масло, смесено с 
емулгатор. Емулгаторите са вещества, които позволяват на маслото по-лесно да 
се смеси с водата, например мляко, мед, сол за вани и др. Времето на процедурата 
е 10-15 минути. Увеличението на времетраенето трябва да става постепенно.

8.4 Компреси:
Веществата, съдържащи се в етеричните масла, проникват през участъка на 

кожата, където се намира проекцията на болният орган, попадат в лимфата 
и оказват противовъзпалително, обезболяващо, спазмолитично действие. 
Навлажняваме салфетка или кърпа във вода (300-400 гр. с нужната температура) 
с добавени 5-7 капки масло, и поставяме върху областта на болния орган, 
покриваме с компресна хартия и връзваме с тънък сух плат. Оставя се да действа 
30-40 минути, докато компресът е топъл.

8.5 Разтривки:
Действат прекрасно при възпалителни процеси в мускулите, нервната 

и съединителната тъкан, въздействат на лимфната система, дишането и 
кръвообращението. Към 10 гр. базово масло се добавят 10 капки етерично масло, 
нанасят се на засегнатото място и се втриват със силни, енергични движения. 
Много подходящи са маслата 33 Билки, Мащерка, Розмарин, Лавандула, Хвойна 
и др.
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Анфлеражът е абсорбция на ароматичните вещества от нежните органи на 
растението (венчелистчета, тънки листа, съцветия, корени) на пластини, покрити 
с мазнина или масла. Използва се, например за свежи цветове на жасмин, при 
работа с които хидродестилацията  е по-малко ефикасна. Прясно събраните 
цветове се пресоват през свинска мас, сложена между две стъкла. След това 
цветовете се отстраняват и многократно се добавят нови цветове до насищане 
на мазнината с етерични масла. За отделянето на етеричните масла се използва 
спирт.  Анфлеражните етерични масла (тубероза, жасмин, върбинка, роза , 
мимоза, нарцис) са най-скъпи. 

9.5. Метод чрез екстрахиране - основава се на извличането на етерично 
масло от суровина с лесно кипващ разтворител. Това е сравнително нов метод. 
След екстрахирането, разтворът на етеричното масло се отделя от суровината 
и разтворителят се изпарява. Обикновено за този метод се прилагат хексан, 
петролен етер, четири хлор въглерод, етанол и други вещества. По правило, 
етеричните масла, извлечени с органични разтворители, не се използват 
вътрешно, защото разтворителите са високо токсични, а отделянето им от 
маслото не винаги е пълно и могат да се получат алергични реакции и отслабване 
на имунната система.  Вътрешно се използват само масла извлечени с етанол. 

 9.6. Криогенен метод – с използване на втечнен под налягане въглероден 
двуокис. Разработен е наскоро и се използва широко за извличане на биологично 
активни вещества.

Етерично масло от плодове на ХВОЙНА 
( Juniperus communis L.)

Хвойната се отнася към реликтовите лечебни 
растения, известни още от библейски времена, 
когато е била използвана за прогонване на 
злите духове. Индианците в Северна Америка я 
използвали за лекуване на рани и заболявания 
на кожата, ко-стите, ставите. Те оставяли болните 
в хвойнови гори, където въздухът бил наситен 
с целебни летливи вещества. Във френските 
болници по време на епидемии от варицела 
изгаряли хвойнови клонки. Прилагали я навсякъде 
за борба с чумата и други заразни болести. В 
средните векове били открити разнообразните 
лечебни свойства на хвойната, които с успех се 
използват и до днес.

Етеричното масло хвойна ( от хвойнов плод) е 100% етерично масло, което има 
силен пикантен аромат с плодов оттенък. В състава му влизат: пинен, камфен, 
кадинен, терпинеол, борнеол, и хвойнов камфор, които прекрасно очистват 
организма, изхвърлят токсини, соли на уреята, излишъци от течност. 

Маслото хвойна има изразено антиревматично и антиподагрозно действие, 
затова се използва широко при подагра, ставен ревматизъм, обменнодистрофични 
артрозоартрити, остеохондроза на гръбначния стълб. То има добро отхрачващо 
действие, и така помага при бронхити и пневмонии.Не по-малко ефикасно е при 
простудни заболявания: ОРВИ, грип, аденовирусни инфекции. То способства за 
извеждане на токсини и понижаване на температурата на тялото, стимулира 
имунитета, препятства развитието на вторични инфекции, понижава риска от 
усложнения.

Тъй като има меко жлъчегонно действие пречиства черния дроб. Изразеният 
му диуретичен ефект позволява да се използва при заболявания, съпроводени 
със задържане на течности от организма: хипертония,  хипотиреоза, сърдечна 
недостатъчност, повишено вътречерепно налягане и др. 

Хвойновото масло оказва добро противовъзпалително действие при хронични 
възпалителни заболявания на урогенитална система при жени, а при мъже – при 
простатит и аденом на простатната жлеза.

В козметологията и дерматологията маслото се използва при мазна кожа, акне, 
пъпки. То почиства кожата и повишава бариерните й функции.Масло на ниската 
нота. Медитационно масло. 

Енергетика на маслото – развива целенасоченост и вярност, неприемане и 
разпознаване на лъжата, защитава аурата от агресия, помага да се намери бърз 
и достоен изход от което и да е сложно положение. Помага да се избавим от 
насоченото навътре разрушително раздразнение, да придобием заслужен 
авторитет, развивайки благородство и интелигентност.
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Масло Въздействие

Горна нота  
(нота на 
главата)

Свойство 
Тонизиране

лимова 
маточина,  
цитрусови, 
розмарин, 
евкалипт, 
мащерка

Органи    на 
чувствата 

Концентрация    на 
вниманието

  Средна 
нота  (нота на 

сърцето)

Равновесие жасмин,  иланг-
иланг, мускатова 
салвия,  индрише  

лавандула.

Дишане 
(бели дробове) 

Кръвообращение 
(сърце)  

Асимилация 
(черен дроб) 

Имунитет (слезка) 
Храносмилане  

(СЧТ)   
Очистване от шлаки 

(СЧТ)  
Ръст (полови 

жлези)
Ниска нота 

 (базова)
Релаксация хвойна,  

фенхел,  босилек,  
пачули.

Новите масла на ВИВАСАН са: 
Лимонова маточина, Жасмин, Мускатова салвия, 
Индрише, Иланг-иланг, Фенхел, Босилек, Пачули, 
Хвойна, Чайно дърво с манука и канука, Евкалипт, 

Месински лимон, Портокал, Бяла мащерка, 
Лавандула, Розмарин, 33 Билки, 

а също и спрей ВИВА ПЛЮС на базата на етерични 
масла - имат великолепен ефект както по отделно 

така и в композиции при всички методи 
на приложение

10. ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА НА ВИВАСАН

Фирма ВИВАСАН представя нова гама висококачествени етерични масла, 
технологията на получаването и пречистването на които отговаря на най-
съвременни стандарти. Използването на съвременни технологии позволява да 
получим 100% чисти, неагресивни масла без добавяне на други етерични масла-
омекотители. Болшинството етерични масла на ВИВАСАН са получени по най-
ефективната за сега технология – дестилация чрез водна пара, което позволява 
да се постигне високо качество и чистота на крайния продукт. 

Не по-малко ефективен e методът на студеното пресоване, чрез който са 
получени цитрусовите масла на ВИВАСАН Лимон и Портокал. Тези масла също са 
100% натурални без примеси и добавки.  

Ценното етерично масло от Жасмин, заради ниския добив и висока 
концентрация, се предлага в смес с неутралното базово масло Жожоба, като при 
това, без да се намалява неговата ефективност при традиционно изполване в 
ароматерапията. 

В смес се предлага и уникалното масло и “know how” на фирма ВИВАСАН –  “33 
билки”, което е  композиция на етерични масла от 33 целебни билки. 

А в новото масло “Чаено дърво” за подсилване ефекта на въздействие и 
омекотяване на дразнещите свойства са добавени разновидности на маслото от 
чайно дърво – масла от манука и канука (виж раздел “Чаено дърво”). 

Прекрасното качество на етеричните масла е обусловено  от високото 
съдържание на сложни етери, алкохоли, карбонилни съединения и най-важното 
- основни компоненти. Например, в етеричното масло Евкалипт се съдържат 80-
85 % евкалиптол. Не е маловажен и фактът, че тези етерични масла съдържат 
оптимално количество въглеводороди. 

Едновременно с това те съдържат незначително количество кетони и алдехиди, 
пределно ниско съдържание на влага и нелетливи вещества. Качеството на 
произвежданите масла ВИВАСАН е под постоянен мониторинг контрол. То се 
контролира с газхроматогравски и хроматомасспектрометрически методи на 
изследване.

От древни времена ароматите на етеричните масла се делят на “горни”, 
“средни” и “ниски” ноти, в зависимост от тяхната летливост и свойства. Ако се 
сравни организмът на човека с растение, то може да направим следния паралел 
между маслата и тяхното действие върху определени органи на човека
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Основни свойства:
• антиревматично и антиподагрично;
• антисептик с бактерицидно действие;
• отхрачващо, почистващо действие;
• диуретично, жлъчогонно, потогонно;
• намалява вътречерепното налягане;
• извежда соли на пикочната киселина от организма.

Показания за приложение:
• хроничен бронхит, белодробна туберкулоза;
• подагра, ставен ревматизъм;
• артрити, лумбаго, невралгии, радикулити;
• грип , ОРЗ, аденоновирусна инфекция;
• простатит, цистит, хепатит, холецистит;
• алергия, алергични дерматози, псориазис, влажна екзема;
• безсъние, травми на главния и гръбначния мозък;
• хронична интоксикация с вредни химически вещества;
• малки радиационни въздействия;
• атеросклероза, хипертония, затлъстяване;
• заболявания с повишено вътречерепно налягане;
• хронични възпалителни заболявания на половата сфера; .
• жлъчно-каменна и бъбречно-каменна болест.

Противопоказания: бзаболявания на бъбреците, бременност!
Начини на приложение:

• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Аромавана: 3-6 капки върху емулгатор;
• Масаж: 4-6 капки на 10 мл. масажно масло;
• Горещи инхалации: 2-3 капки, време на процедурата 4-7 минути;
• Студени инхалации: 2-3 капки, време на процедурата 5-6 минути;
• Обогатяване на козметични средства: 2-4 капки на 5 г. основа;
• Компреси: 5-7 капки;
• Аромамедальон: 1-3 капки.

Състав: 100% чисто натурално оригинално етерично масло от плодове на 
ХВОЙНА (Juniperus communis L.)

Етерично масло от Коморски ИЛАНГ-ИЛАНГ 
                  (Cananga odorata)

От древни времена ароматът на растението 
иланг-иланг е считан за аромат на “любовта и 
чувствеността”. Иланг-иланг расте в тропическите 
райони на Азия, Филипините и Индонезия. Маслото 
се произвежда на Мадагаскар и Коморските 
острови. В Индонезия благоуханните венци от 
иланг-иланг и до днес украсяват младоженците. 
С ароматния дим опушвали жилищата против 
караници и раздори. Полинезийските жени 
използват иланг-иланг като парфюм. На 
Молукските острови използват крем с маслото 
на това растение за лечение на инфекциозни 
заболявания, например, малария, и при различни 
кожни инфекции. Във Викторианската епоха 
маслото е влизало в състава на балсам за растеж 
на косата. Богатия, сладък и чувствен аромат на 

това масло напълно съответства на полинезийското му име “цвете на цветята”.
Маслото от иланг-иланг се отнася към групата етерични масла – афродизиаци. 

Действието на маслото е обусловено от влизащите в състава му гераниол, нерол, 
терпинеол, лимонен, линалиацетат, илангол, линалоол и евгенол. Ароматът на 
маслото е сладък, пикантен, с нюанси на жасмин и гардения.

Иланг-иланг има положително въздействие върху нервната система, премахва 
безпокойство и напрежение, чувствата на гняв и страх. Маслото е ефикасно при 
депресивни състояния, умора, безпокойство, безсъние,  ПМС /предменструален 
диндром/.

Действието на това масло се проявява най-вече при сърдечно-съдови 
заболявания. То понижава артериалното налягане, успокоява задух и сърцебиене. 
Редовното използване на маслото иланг-иланг подобрява кръвоснабдяването 
на сърдечния мускул и намалява проявите на стенокардия. Укрепва имунитета. 
Добро средство против спазми. Помага ефикасно при спастични разстройства на 
червата. 

Маслото от иланг-иланг действа универсално на кожата като влияе положително 
както на суха, така и на мазна кожа, спомага за отстраняване на акне, благоприятно 
е за раздразнена и увредена кожа. Това масло помага при ухапвания от насекоми, 
меко дезинфекцира и тонизира, стимулира кръвообращението в капилярите 
и великолепно подхранва клетките на кожата. Много е полезно при грижа за 
косата, особено за увредена и изтощена коса. Иланг-иланг е едно от средствата 
на интимната козметика. 

Като афродизиак, маслото иланг-иланг има стимулиращо еротично действие, 
усилва половото влечение. Ароматът създава лека еуфория и разкрепостява 
чувствеността. То е едно от най-еротичните и романтични масла. Помага при 
фригидност и импотенция. Масло на средната нота. Масло на “наслажденията”.

Енергетика на маслотото е старинна есенция за ароматизиране, привлича 
любовта и положителната енергия на света, подобрява енергийната обвивка, 
възстановява хармонията, помага за развитието на високите чакри.
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Основни свойства:
• противовъзпалително, противооточно, спомага за зарастване на рани;
• силно бактерицидно действие (микроби, вируси, гъбички, микоплазми);
• имуномодулиращо, анитоксидантно;
• обезболяващо, спазмолитично, успокояващо;
• отхрачващо, диуретично;
• тонизиращо, нормализира хемодинамиката на главния мозък.

Показания за приложение:
• хроничен бронхит, белодробна туберкулоза, бронхиална астма;
• остра и продължителна пневмония, профилактика на грип, ОРЗ;
• начален стадий на рак;
• инфектирани рани и дълго не зарастващи изгаряния;
• дерматози екзема, алергия;
• нарушения на мозъчното кръвообращение;
• атеросклероза, ИБС (исхемическа болест на сърцето), повишено ниво на 
холестерол;
• астения, неврастения, неврози;
• инфекция на пикочните пътища, дисменорея, климакс;
• гастрит, хепатит, стоматит;
• невроциркулаторна дистония от хипотензивен тип;

Противопоказания: бременност, лактация, епилепсия, хипертония!
Начини на приложение:

• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Аромавана: 1-2 капки върху емулгатор;
• Масаж: 2-3 капки на 10 мл. масажно масло;
• Горещи инхалации: 1-2 капки, време на процедурата 3-5 минути;
• Студени инхалации: 1-2 капки, време на процедурата 4-5 минути;
• Аромамедальон: 1-2 капки;
• Изплакване на устата: 1-2 капки на чаена лъжичка сода в чаша топла 
вода.

Състав:  100% чисто натурално оригинално етерично масло от МУСКАТОВА 
САЛВИЯ (Salvia sclarea L.)

Етерично масло от МУСКАТОВА САЛВИЯ 
(Salvia sclarea L.)

Древните лекари Хипократ и Диоскорид считали 
градинския чай (салвия) за свещена билка. 
Използвали го като противовъзпалително, стягащо, 
дезинфекциращо, кръвоспиращо и омекотяващо 
средство. В периода на цъфтене, богатата на 
етерични масла надземна част се прилага в 
официалната медицината за вани и апликации 
при полиартрит, остеомиелит, деформираща 
артроза, трофични язви. В народната медицина 
градинският чай се използва при бъбречно-
каменна болест, бъбречни забалявяния, при 
ревматизъм, тахикардия; отварата от надземната 
част прилагали с мляко против кашлица, а също и 
като ароматно и подо-бряващо храносмилането 
средство.

Знае се, че 100% чисто масло от мускатова салвия съдържа 
активни компоненти като: туйон (41-60%), борнеол (7-16%), цине- 
ол, камфор. То има специфичен тръпчив, свеж аромат с мускусна нотка. 

Маслото прекрасно стимулира и балансира нервната система, отстранява 
безсъние, отпадналост и депресия, значително подобрява паметта. Повишава 
умствената и физическа работоспособност, активизира дейността на главния 
мозък. Премахва спазми, нервно напрежение, облекчава главоболие. Очиства 
и стимулира кръвоносната система. Превъзходното въздействие на салвията 
върху дихателната система е познато отдавна - тя помага при бронхити, кашлица, 
простуди.

При жените възстановява нарушен менструален цикъл, премахва болковия 
синдром. По време на климакс успокоява внезапните “топли вълни”, изпотяване 
и невротичност. Ефикасно е при бяло течение и генитален херпес.

Облекчава мускулни, ревматични, невралгични болки. По време на кърмене 
с маслото от градински чай може при необходимост да се спре лактацията. В 
последните години са открити нови свойства на маслото от салвия. То има 
антиканцерогенно действие при начален стадий на заболяването. Извежда 
комплекси с оловни катиони.

Повишава неспецифичната защита като проявява имуномодулираща активност. 
Повишава съдържанието на кортикостероиди в кръвта. Облекчава премахването 
на наркотичната зависимост. При болни с туберкулоза нормализира хормоналния 
статус, повишава нивото на тироксин, кортизол, прогестерон, естрадиол, 
понижава нивото на повишения инсулин. Помага при артрит, бактериални 
инфекции, отоци и инфекциозни болести на гърлото. Масло на средната нота. 
“Женско масло”. 

Енергетика на маслото – спомага за възстановяването и заздравяването на 
аурата след лъжа и изневяра. Способства за откриване на нови възможности за 
самоизява на личността.
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Основни свойства:
• стимулира нервната система – антидепресант;
• премахва чувството на страх и тревога, подобрява съня;
• афродизиак – има стимулиращо еротично действие;
• антисептик с бактерицидно действие;
• спазмолитично, тонизиращо;
• понижава артериалното налягане;
• намалява честотата на пулса и дишането ;
• ефикасно при смесен тип кожа.

Показания за приложение:
• депресия, безсъние, стрес;
• раздразнителност, чувство на страх, безпокойство;
• астеноневротични състояния;
• синдром на натрапчиво състояние;
• артериална хипертония;
• исхемична болест на сърцето;
• смесен тип кожа ;
• импотенция при мъже, фригидност при жени;
• суха, чувствителна, раздразнена кожа;
• вегетативно-съдова дистония от хипертоничен тип.

Внимание! Ароматът на иланг-иланг е твърде силен и може да предизвика 
световъртеж и главоболие – използвайте минимални дози!

Противопоказания: да не се прилага в първите четири месеца на бременност! 
Да не се прилага вътрешно!

Начини на приложение:
• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Аромавана: 4-7 капки върху емулгатор;
• Масаж: 5-7 капки на 15 мл. масажно масло;
• Обогатяване на козметични средства: 5 капки на 5 г. основа;
• Обогатяване на чай: 3-4 капки на 100 мл. запарка;
• Аромамедальон: 2-3 капки.

Състав: 100% чисто натурално оригинално етерично масло Коморски иланг-
иланг (Cananga odorata)

Етерично масло от Индонезийско ПАЧУЛИ
(Pogostemum cablin)

Едно от най-древните еротични масла, 
пробуждащо възторженост и еротична щедрост. 
Дълбокият, тръпчив, горчив, чувствен и 
необикновено продължителен аромат на това 
екзотично масло е дошъл при нас от Индия заедно 
с чудните шарки на тъканите, пропити с това 
благовоние. Съществува поверие, че ароматът на 
пачули привлича богатството. На Изток маслото 
се прилага за ароматизация на спалното бельо и 
дрехите, предотвратява разпространението на 
инфекции. В Китай, Япония и Малайзия растението 
се използва при простуда, главоболие, повръщане, 
диария, болки в стомаха и за премахване на 
неприятната миризма от устата. В Япония и 
Малайзия се прилага и при ухапвания от отровни 
змии.

Маслото Пачули съдържа 45% пачулен, 40% пачуол, азулен, евгенол. Има 
интензивен дървеснотревен аромат с нюанси на земя и корени. Маслото Пачули 
влияе благоприятно на нервната система. То омиротворява, успокоява и създава 
атмосфера на любов, като при това прояснява съзнанието. Усилва потенцията 
и чувствителността на ерогенните зони, внася в общуването елемент на новост 
и празничност, придава на еротичния контакт ярки тонове, способства за 
подмладяването на ендокринната система и баланса на хормоните. 

Тонизира организма, ускорява процесите на обновяване на тъканите. Намалява 
апетита, затова е полезно за хора, желаещи да намалят теглото си. Едновременно 
с това препятства задържането на течности в организма. 

Доказана е неговата ефективност както при запек, така и при диария, а също и 
при възпаление на червата. 

В козметологията маслото от пачули се препоръчва за старееща кожа. То 
способства за регенерацията на клетките, подходящо е при напукана кожа, 
омекотява и отстранява зачервеняване. Действа благоприятно на проблемна 
кожа (акне, екзема, белези). Премахва отоци. Има и лифтингов ефект, като бързо 
стяга отпусната след диети кожа и корегира фигурата за кратко време. 

Има добър противогъбичен ефект и е ефективно при алергична екзематизация 
на кожата. Отстранява пърхота. Маслото придава на козметичните препарати и 
парфюмите изискан, изтънчен акцент. Масло на средната нота.

Енергетика на маслото – благородният, топъл аромат на пачули прогонва 
негативните емоции, пробужда творчество, лекота на мислите, настройва на 
романтична вълна. Помага да се справим с всяка ситуация, изискваща анализ 
и интуиция, усилва висшите чакри, помага да усетим неповторимия вкус на 
любовта и доброто, препятства развитието на енергетичен вампиризъм.



2322

Основни свойства:
• стимулира дейността на главния мозък;
• повишава половата функция;
• оказва имуномодулиращо действие;
• проявява антиканцерогенно действие, действа като радиопротектор;
• има висока антиоксидантна активност;
• повишава понижените концентрации на тироксин, кортизол, прогестерон, 
естрадиол, тестостерон;
• нормализира пониженото съдържание на инсулин, тироксин, трий-
одтиронин.

Показания за приложение:
• понижена умствена и физическа работоспособност;
• импотенция и фригидност;
• хронични възпалителни заболявания;
• профилактика на туморни заболявания;
• малки радиационни поражения;
• екзема, дерматити;
• хипотиреоза и хепертиреоза;
• захарен диабет;
• ОРЗ, грип, пресипнал глас;
• депресия и безсъние;
• дисменорея (болезнена менструация), ПМС, дисфункция на яйчниците; .
• суха, чувствителна, раздразнена кожа;

Противопоказания: да не се прилага в първите четири месеца на бременност! 
Да не се прилага вътрешно!

Начини на приложение:
• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ от помещението;
• Аромавана: 4-5 капки върху емулгатор;
• Масаж: 3-4 капки на 15 мл. масажно масло;
• Обогатяване на козметични средства: 3-4 капки на 5 г. основа;
• Компрес: 4-5 капки на чаша топла вода;
• Аромамедальон: 2-3 капки.

Състав: 100% чисто натурално оригинално етерично масло от Египетски жасмин 
10%, натурално масло Жожоба 90%. (Jasminum sambac sol.)

Етерично масло от Египетски ЖАСМИН 10% в масло ЖОЖОБА
( Jasminum sambac sol.)

Жасминът е едно най-използваните в пар-
фюмерията растения. Той е внесен в Европа от Изток 
в началото на 18 век, където дълго е бил фаворит. 
В Китай са го добавяли в чая, използван е за 
промивки на очите, от него приготвяли удивителен 
сироп против кашлица. Считало се, че очиства 
кръвта. Авицена пише , че жасминът помага при 
болести на нервната система, и го препоръчвал 
на възрастни хора като тонизиращо средство, а 
за жените – за премахване на лунички. В Индия 
жасминът е наричан “Лунна светлина на любовта”, 
девойките украсявали с него косите си и го ползвали 
в козметиката. Известно е, че Клеопатра успяла да 
съблазни Марк Антоний освен с всичко друго, и 
благодарение на опияняващия аромат на това масло, 
което тя ползвала по време на деловите си срещи с 

него. Маслото от жасмин е едно от най-скъпите на света за получаването на 13 мл. 
масло, е необходимо да се съберат ръчно повече от триста цвята жасмин. Маслото 
Жасмин на ВИВАСАН е представено от 10% разтвор на ете-ричното масло от жасмин 
в масло жожоба. В съставът му влизат много ценни компоненти - жасмон, индол, 
бензилацетат, линалол, линалилацетат, метилантранилат, обуславящи различните 
аспекти на въздействие върху организма. Ароматът на маслото е пикантен, с 
еротични нюанси. Това е аромат на лекотата, благополучието, доброто настроение. 
Маслото от жасмин, дори и в 10% концентрация влияе положително на нервната 
система – стимулира дейността на главния мозък, отстранява депресия, апатия и 
безразличие.Създава чувство на увереност и оптимизъм.

Маслото жасмин великолепно помага при ПМС /предменструален синдром/, 
гинекологични заболявания, нормализира менструалния цикъл, отстранява даже 
родилни болки при раждане. Стимулира лактацията. То влияе положително на 
ендокринната система на човека, стимулира изработването на хормоните инсулин, 
тироксин и трийодтиронин, повишава нивото на кортизол и полови хормони. 
Силен афродизиак. Еротичното въздействие на маслото се изразява в усилване на 
половото влечение, отстраняване на фригидност, импотенция и преждевременна 
еякулация.

В козметологията се използва за обогатяване на козметични средства, 
предназначени за суха и чувствителна кожа. Маслото увеличава еластичността на 
кожата, спомага за отстраняване на белези и стрии, отстранява дерматити, екземи, 
алергични обриви, има подмладяващ и освежаващ ефект, леко избелва кожата. 
Укрепва имунитета. Подобрява кръвообращението, премахва спазми, ефикасно 
е при заболявания на дихателната система. Последните изследвания говорят 
за висока антиоксидантна, антиканцерогенна и радиопротекторна активност на 
маслото. Масло на средната нота. 

Енергетика на маслото: жасминът е символ на романтиката и любовта. Това е 
женски аромат. Той отстранява фригидността и усилва чувствеността. Разкрепостява 
свенливите натури, подобрява взаимното разбирателство между партньорите.
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Основни свойства:
• стимулира нервната система – антидепресант;
• антисептик с бактерицидно действие;
• високоактивен антиоксидант;
• ускорява регенерацията на тъканите, показано е при суха кожа;
• ефикасно лекува рани, напуквания, драскотини;
• има противогъбичен ефект;
• отстранява акне, пърхот, мазна кожа;
• оказва стимулиращо еротично действие;
• понижава температурата;
• ефикасно е при екзематизация на кожата.

Показания за приложение:
• депресия, безсъние, раздразнителност;
• рани, изгаряния, напукани пети, гъбични поражения на кожата на 
стъпалата;
• хроничен бронхит, грип, ОРЗ;
• херпес, херпес зостер;
• екзема, алергични дерматити, акне;
• хемороиди и рагади на ануса;
• пресипнал глас;
• мазна коса, пърхот;
• импотенция, фригидност;
• суха, чувствителна, раздразнена кожа;
• повишена температура.

Противопоказания: Последните седмици на бременността! Да не се прилага 
вътрешно!

Начини на приложение:
• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Аромавана: 4-6 капки с емулгатор;
• Масаж: 6-8 капки на 15 мл. масажно масло;
• Обогатяване на козметични средства: 5-7 капки на 5 г. основа;
• Рефлексомасаж: смесват се етерично и базово масло в съотношение 1:1;
• Аромамедальон: 2-3 капки.

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от Сингапурско 
пачули (Pogostemum cablin).

Етерично масло от Египетско ИНДРИШЕ 
(Pelargonium graveolens)

За лечебните свойства на индришето са знаели 
още от стари времена. Засаждали индрише около 
жилищата си против уроки и нечисти сили. Във 
Франция закичвали гърдите на младите момичета 
с цветове от индрише, като пожелание за щастлива 
съдба. В тибетската медицина го прилагат за 
лечение на очни болести, в това число и катаракта. 
Маслото от египетско индрише е много популярно 
на Изток и заради широкия спектър на въздействия 
има голям успех.

Етеричното масло от индрише има свеж, наситен, 
топъл и повдигащ настроението цветнорозов аромат. 
В неговия състав влизат голямо количество активни 
компоненти, определящи различните ефекти на 
въздействие – гераниол, цитронелол, менол, цетрал, 

геранилтиглинат и др. Въздействайки на нервната система, отстранява депресия 
и безпокойство, повдига настроението. Стимулира нервно-психическата дейност 
като повишава работоспособността и вниманието. Ароматът на индрише 
успокоява децата, прави ги по-малко капризни и агресивни. 

При нарушена хормална регулация балансира хормоналния статус, което 
влияе положително по време на климакс и ПМС. Действието на това масло 
е благоприятно и при различни гинекологични заболявания. Препятства 
задържането на течности, полезно е при мигрена, болезнена менструация, 
хипертонични кризи, отоци и наднормено тегло. Благодарение на способността 
му да стимулира лимфообръщението и да  извежда токсини, маслото от индрише 
помага и при целулит. Освен това, то спомага да се справим с инфекциите, 
особено на дихателните органи. 

Козметичното действие на маслото индрише е благоприятно за суха, 
чувствителна и увредена кожа. Отстранява акне, възпаление и бързо регенерира 
кожата след изгаряния и измръзвания, като я прави гладка. Маслото от индрише 
е приложимо за контрол на кожни инфекции, включително и херпес. Ефикасно е 
при варикозно разширение на вените и хемороиди – способства премахването 
на възпаления, отоци, спазми и болезнени синдроми. 

Премахва болки при артрит, ревматизъм, невралгия. Понижава нивото на 
захарта в кръвта, препятства развитието на ракови клетки, премахва спазми на 
съдовете на главния мозък, подобрява тонуса, стимулира функциите на черния 
дроб и задстомашната жлеза, има противогъбично и антипаразитно действие. 
Ефикасно е при изгаряния, рани, фрактури, измръзвания, дерматози, стоматити. 
Помага при възпаления на гласните връзки, съпроводени със загуба на гласа. 
Миризмата на индрише гони насекомите. Масло на средната нота. 

Енергетика на маслото: предразполага към нежност. Помага да се попълнят 
енерггийните загуби на пострадалите от любовно съперничество. Отстранява 
комплекс за непълноценност и зависимост от чуждото мнение.
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Показания за приложение:
• хроничен бронхит, бронхиална астма;
• грип, ОРЗ, повишена температура;
• исхемична болест на сърцето, ставен ревматизъм;
• безсъние, раздразнителност, меланхолия, неврастения, мигрена, стрес;
• понижени умствена и физическа работоспособност;
• алергични дерматози: екзема, псориазис, невродермит;
• артериална хипертония, вегетативно-съдова дистония;
• против насекоми (молци).

Противопоказания: Да не се прилага в първите пет месеца на бременност!
Начини на приложение:

• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Аромавана: 3-5 капки върху емулгатор;
• Ваничка за крака: 2-3 капки на 10 мл. масажно масло;
• Масаж: 3-4 капки на 10 мл. масажно масло;
• Обогатяване на козметични средства: 2-4 капки на 5 г. основа;
• Компрес: 2-3 капки;
• Аромамедальон: 2-3 капки.

Състав: 100% чисто натурално оригинално етерично масло от Френска 
Лимонена маточина (Cymbopogon Winterianus, L.)

Етерично масло от Френска ЛИМОНЕНА МАТОЧИНА
(Cymbopogon Winterianus, L.)

Лимонената маточина от вида Cymbopogon 
Winterianus расте на остров Ява и се нарича още 
“явайска цитронела”. За разлика от Cymbopogon 
nardus (цейлонската цитронела от Шри Ланка), 
растящата на о. Ява, дава два пъти повече масло. 
Маслото от явайска цитронела е по-качествено и 
е предпочитано при приготвянето на парфюми. 
В домашни условия смес на това масло с 
масло от кедър е използвана като средство за 
прогонване на насекоми. Маслото от лимонова 
маточина се използва в производството на битови  
дезинфекциращи средства, сапуни и препарати за 
прогонване на насекоми. В китайската медицина 
отдавна се прилага като средство против 
ревматизъм.

Маслото Лимонена маточина има в състава си 14.2% линалоол, 12% гераниол, 
8.2% цитронелол, 1% цитрал. Има свеж тревист аромат с ярък лимонен нюанс. 
Притежава изразено въздействие върху психоемоционалната сфера на човека 
- успокоява, отстранява депресия и меланхолия, нормализира съня, подобрява 
паметта. Спомага за понижаване на кръвното налягане и е ефикасно при 
пристъпи на сърцебиене.Ефиктивно е при нарушения на менструалния цикъл 
и обусловеното от това безплодие. Помага при алергичти дерматози - екзема, 
псориазис, невродермит и подобрява състоянието при бронхиална астма.

Тъй като има противовирусно действие, облекчава протичането на 
респираторно-вирусните инфекции и способства за понижение на температурата. 
При бронхит и трахеит подпомага отделянето на секрети като ускорява процеса 
на оздравяване.

Охлаждащо и дезодориращо средство. Полезно е при кожни заболявания, 
язвички по лигавицата на устата и гърлото.Помага при диспепсия, колит, 
гастроентерит, мускулни болки и главоболие, прекалено потоотделяе (особено 
при изпотяване на краката), педикулоза. Прогонва насекоми, прочиства и 
освежава въздуха. Масло на горната нота.

Основни свойства:
•  силно антивирусно действие;
•  антисептик с бактерицидно действие;
•  против метеоризъм, жлъчегонно, диуретично;
•  отхрачващо, температуропонижаващо;
•  спазмолитично, обезболяващо;
•  понижава кръвното налягане, подобрява паметта;
•  тонизира функцията на мозъка, сърцето, черния дроб;
•  регулира работата на стомаха и менструалния цикъл;
•  фунгицидно, инсектицидно.
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Основни свойства:
• противовъзпалително, заздравяващо, бактерицидно;
• подобрява тонуса на мозъчните съдове, премахва спазми;
• стимулира задстомашната жлеза и черният дроб;
• повишава умствената и физическата активност;
• понижава нивото на кръвната захар, балансира нивото на хормоните;
• препятства развитието на ракови клетки;
• отстранява акне и лющене на сухата кожа;
• протиовогъбично и антипаразитно.

Показания за приложение:
• дерматози, суха екзема, въшки, гъбични заболявания на кожата;
• ангина, отит, синуит, стоматит, захарен диабет, целулит;
• астения, неврастения, неврози, мигрена;
• бъбречно-каменна болест, хипертония;
• неврити, невралгии, радикулити, ракови заболявания;
• изгаряния, изглажда бръчките и подобрява цвета на кожата;
• преумора, нервно изтощение, депресия.

Противопоказания: да не се прилага в първите пет месеца на бременността! 
Стимулира естрогена, да не се прилага едновременно с противозачатъчни 
таблетки. За деца да се използва само в разреден вид. Противопоказано за деца 
под шест години! 

Начини на приложение:
• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Масаж: 5 капки на 10 мл. масажно масло ;
• Горещи инхалации: 1-2 капки, време на процедурата 5-6 минути;
• Студени инхалации: 3-5 капки, време на процедурата 3-5 минути;
• Рефлексомасаж: смесват се етерично и базово масло в съотношение 1:1;
• Топли и студени компреси: 3-5 капки;
• Обогатяване на козметични средства: 4-5 капки на 5 г. основа;
• Главоболие: нанася се смес от маслото и базово масло 1:3 на челото, 
слепоочията, тилната област, дланите и стъпалата;
• Отит: тампон, напоен със смес от масло индрише и базово масло 1:3 се 
поставя във външния ушен канал;
• Апликации на венците: смес от индрише и растително масло 1:4 се 
нанася на венците с помощта на тампон ;
• При малки изгаряния и начални прояви на херпес: намазва се с чисто 
масло поразеното място.

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от Египетско 
ИНДРИШЕ (Pelargonium graveolens)

Етерично масло от Френски СЛАДЪК БОСИЛЕК
(Ocimum basilicum)

Лечебните свойства на маслото от босилек са 
отдавна известни. В легендите на много народи 
босилекът се споменава като символ на любовта, 
безсмъртието и семейното щастие. Родина на това 
растение е Източна Индия, където то се култивира 
от векове като подправка и билка. Венци от босилек 
били намерени дори в гробниците на фараоните 
от Древен Египет. В Европа босилекът попаднал от 
Източните страни (ХVІ в.) и бързо станал любима 
подправка.

Силният приятен аромат на босилека е обусловен 
от наличието на етерично масло със сложен състав, 
в който влизат линалоол, метилсалвикол, евгенол, 
алфа- и бета-санталени, пинен и оцимен. Маслото 
има силен, свеж, пикантно-сладък аромат с нюанс 

на естрагон.
Маслото от босилек е, може би, едно от най-добрите средства, тонизиращи 

нервната система. То повишава настроението, прояснява съзнанието, укрепва 
и възстановява нервите, премахва умора, тревожни състояния, депресия, 
главоболие. 

Не по-малко ефикасно е и при заболявания на дихателната система. Помага 
при астма, бронхит, катар, простудни заболявания и кашлица. Изследванията 
от последните години доказват, че босилекът притежава висока бактерицидна 
активност по отношение на гъбички и микроорганизми, микоплазми на 
пневмонията, FH- и L- форми на стрептококи. По антибактериална активност той 
заема второ място след маслото от монард. В съчетание с антибиотици повишава 
тяхната ефективност. Под влияние на босилек намаляват симптомите на 
алергични реакции от забавен тип, подобрява се проходимостта на дихателните 
пътища при болни с обструктивен бронхит. Подмладява клетките, мощен 
антиоксидант. 

Етеричното масло Босилек има антибактериални свойства, оказва местно 
обезболяващо действие, отпуска гладката мускулатура на стомаха и матката. 
Прилага се при спазми на стомаха и червата, затруднено храносмилане, коклюш, 
подагра, при загуба на обоняние поради хронична хрема, при артрити  като 
противовъзпалително средство, в качеството си на обезболяващо при отити и 
зъбобол. 

Ефикасно е при гнойно-възпалителни заболявания на кожата, инфентирани 
изгаряния и рани, поражения от трихофития, микроспория. На базата на маслото 
от босилек са разработени кремове с широк спектър на действие: бактерицидни, 
противовъзпалителни, имуностимулиращи и антиалергични. Отстранява парене, 
сърбеж и отоци след ухапвания от насекоми.

Енергетика на маслото – възстановява обективността на самооценка, 
отстранява комплекси.
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Основни свойства:
• противовъзпалително, антиоксидантно, спомага за зарастване на рани;
• бактерицидно, глистогонно, диуретично, против метеоризъм;
• успокояващо, разширява съдовете на сърцето;
• обезболяващо, спазмолитично, отхрачващо;
• усилва лактацията /отделянето на мляко при кърмачки/;
• изглажда бръчки и подобрява цвета на кожата.

Показания за приложение:
• хроничен бронхит, белодробна туберкулозана, бронхиектази, брон-
хиална астма;
• понижена лактация, забавяне на менструация;
• подагра, бъбречно- каменна болест;
• инфекция на пикочопроводите, цистит, пиелонефрит;
• гастрит, хепатит, гастродуоденит, ентероколит, дисбактериоза;
• интоксикация с алкохол и никотин;
• фарингит, стоматит;
• проблемна кожа.

Противопоказания: Не се препоръчва по време на бременност, на деца до 6 
години и при епилепсия! В големи дози действа като наркотик! 

Начини на приложение:
• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Аромавана: 4-6 капки върху емулгатор;
• Масаж: 5 капки на 10 мл. масажно масло;
• Обогатяване на козметични средства: 6 капки на 5 г. основа;
• Компреси: трислойна марля се напоява в смес от 15 г. базово масло и 15 
г. масло от фенхел и се държи цяла нощ;
• Апликации на венците: смес от 7 капки растително масло и 3 капки 
фенхел се нанася на венците с помощта на тампон;

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от Източноевропейски 
СЛАДЪК ФЕНХЕЛ (Foeniculum vulgare var. dulche)

Етерично масло от Източноевропейски СЛАДЪК ФЕНХЕЛ
(Foeniculum vulgare var. dulche)

Фенхел или сладък копър е известен още от 
най-древни времена. Родина на фенхела е Южна 
Европа, областта на Средиземноморието и Мала 
Азия. Още древните гърци, римляни, египтяни, 
индийци и китайци го използвали като подправка 
и лекарство. В Средна Европа идва още в средните 
векове. Счита се , че удължава живота, увеличава 
силите и гони духовете. Себастиан Кнайп хвалел 
действието на чая от див копър при кашлица, 
болести на белите дробове и като спазмолитично 
средство при коклюш и астма. Чай от фенхел 
се използва като средство против главоболие, 
свързано с лошо храносмилане. 

Действието на фенхел е свързано с влизащите 
в състава на етеричното му масло анетол, пинен, феландрен, камфен, фенхол,  
лимонеом. Маслото има пикантен, сладникав, близък до анасона аромат.

Етеричното масло от фенхел великолепно прочиства организма и извежда 
шлаки и токсини, особено при тези, които злоупотребяват с храна и алкохол. 
Има диуретично и меко слабително действие. Въздейства на храносмилателната 
система като отстранява запек, метеоризъм, гадене. Използва се при 
бъбречнокаменна болест, целулит, отоци.

Влияе на хормоналната система на жените и се използва при проблеми 
на менопаузата. В периода на климактериума маслото от фенхеп е много 
ефикасно, тъй като стимулира изработването на собствен естроген. Способства 
за увеличаване на лактацията.

Фенхел има и висока антигъбична активност. При саниране на помещения 
понижава съдържанието на гъбички в атмосферата 4-5 пъти. На баналната флора 
действа в доза 250 мкг/мл. 

Маслото фенхел е активен антиоксидант, има отхрачващи, противовъзпалителни 
и спазмолитични свойства. Действието му се съпровожда с понижаване на 
артериалното налягане, премахване на аритмията, подобряване на сърдечната 
проводимост, намалява честотата и силата на хиперинтензивните реакции. 

Маслото от фенхел има хепатозащитно действие при токсични поражения 
на черния дроб. Повишава апетита и секрецията на храносмилателните и 
бронхиалните жлези. Оказва благоприятно влияние на кожата. Лек сексуален 
стимулатор. Масло на ниската нота. 

Енергетика на маслото: помага бързо да отхвърлим заблуждения, грешни и 
несправедливи изводи. Помага спокойно и трезво де гледаме истината в очите, 
предпазва аурата от травми. Отваря чакрите за обновление.
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Основни свойства:
• тонизиращо, анитстресово, антидепресивно;
• противовъзпалително, антисклеротично, аниталергично;
• адаптогенно, антиоксидантно, антисептично;
• силно бактерицидно действие (вируси, гъбички, микоплазми);
• имуномодулиращо;
• спазмолитично, отхрачващо;
• диуретично, против повръщане.

Показания за приложение:
• дерматози, суха екзема, въшки, гъбични заболявания на кожата;
• ангина, отит, синуит, стоматит, захарен диабет, целулит;
• астения, неврастения, неврози, мигрена;
• бъбречно-каменна болест, хипертония;
• неврити, невралгии, радикулити, ракови заболявания;
• изгаряния, изглажда бръчките и подобрява цвета на кожата;
• преумора, нервно изтощение, депресия.

Противопоказания: Не се препоръчва по време на бременност, да 
не се прилага по- дълго от три седмици без прекъсване, тъй като повишава 

съсирването на кръвта.
Начини на приложение:

• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м. площ на помещението;
• Аромавана: 4-7 капки върху емулгатор;
• Масаж: 4-6 капки на 10 мл. масажно масло;
• Горещи инхалации: 2 капки, време на процедурата 4-5 минути;
• Студени инхалации: 3-5 капки, време на процедурата 3-5 минути;
• Рефлексомасаж: смесват се етерично и базово масло в съотношение 1:1;
• Компреси: 5-7 капки;
• Аромамедальон: 2-4 капки .

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло Френски СЛАДЪК 
БОСИЛЕК (Ocimum basilicum)

Етерично масло от Тунизийски РОЗМАРИН
(Rosmarinus officinalis, L.)

Розмаринът е малък вечнозелен храст с 
бледи виолетово-сини  цветове, растящ в 
Средиземноморието. Той се използва в народната 
медицина от векове. След египтяните, и древните 
гърци и римляните го считали за свещен символ на 
любовта и смъртта. По време на занятия студентите 
носели венци от розмарин за подобряване на 
паметта, а младоженките го включвали в сватбените 
си букети. Понякога го използвали вместо тамян 
в църквите. За защита по време на епидемии го 
изгаряли за очистване на въздуха или носели малък 
букет. Хипократ и Годен предписвали розмарин при 
болести на черния дроб. В епохата на Ренесанса 
розмаринът влизал в състава на много аптечни 
лекарства. Етеричното масло от розмарин е едно 

от най-ценните в ароматерапията и е главен компонент на знаменития “Еликсир 
на унгарската кралица” – който според преданието превърнал 60-годишната 
парализирана принцеса в млада, здрава и съблазнителна девойка. 

Висококачественото Масло Розмарин на ВИВАСАН ефикасно се изпол-зва като 
обезболяващо, стимулиращо и антисептично средство. Има имуностимулиращо 
и антиоксидантно действие. Като силен антисептик то се прилага при простудни 
заболявания, бронхиална астма и други заболявания на горните дихателни пътища. 
Има отхрачващо и муколитично действие . Укрепва имунната система.

Маслото Розмарин укрепва паметта, спомага за концентрация на вниманието, 
ефикасно е при умствена умора. Розмаринът е “билка на сърцето”, подобрява 
коронарното кръвообращение, намалявя исхемия на миокарда.

 Ароматичните вани с масло розмарин са прекрасно подмладяващо средство – 
подобрява състоянието на кожата, стимулира обновяването на клетките, способства 
за извеждане на шлаки от организма и премахва мускулни болки. При възпаление 
на жлъчния мехур розмариновото масло премахва симптомите, нормализира 
отделянето на жлъчка и спомага за разтварянето на камъни в жлъчния мехур. 
Спомага за нормализирне работата на червата. Като обезболяващо средство помага 
при главоболие и менструални болки, заболявания на ставите и гръбначния стълб.

Маслото Розмарин има тонизиращо действие, прилага се широко в козметологията 
и е идеално за мазна кожа. Използва се за обогатяване на козметични средства: 
кремове, балсами и шампоани за коса. Стимулира растежа на косата, способства за 
отстраняване на пърхот. Масло на горната нота.

Енергетика на маслото: насочва към действен и активен начин на живот, спомага 
за укрепване на нервната система, повишава менталните способности на човека, 
дава яснота на мисленето, устойчивост против силни емоции и колебания в 
настроението, стрес, отстранява прекалена стеснителност, мнителност, неувереност 
в собствените сили.
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Основни свойства:
• псориазис, екзема, дерматити, себорея, акне, гъбични заболявания;
• респираторни и урогенитални инфекции;
• мигрена, спазми на главния мозък;
• миозит, радикулит, ревматизъм, невралгия;
• болезнени състояния и хормонални нарушения по време на менструаци 
и климакс; . премахване на болки и зарастване на изгаряния и рани;
• очистване на организма от шлаки;
• пърхот и чупливост на косите;
• аритмия, тахикардия, нормализира кръвното налягане и пулса;
• нормализира работата на черния дроб и жлъчния мехур;
• ароматизация на бельо и защита от комари, молци и др;
• противоотрова при ухапвания от отровни насекоми и змии.

Показания за приложение:
• Аромалампа: 3-5 капки на 5 кв.м.(простуда, безсъние, тютюнев дим);
• Инхалации: 3-4 капки, (простудни заболявания);
• Аромавана: 5 капки (релаксира, отстранява безпокойство, нормали-зира 
хормоналния фон при жените), вана за крака – 3к. ( премахва умората, 
предпазва от появата на неприятна миризма и пот);
• Масаж: 5-7 капки на 10 мл. масажно масло (мускулни болки, 
остеохондроза, невралгия, ревматизъм, радикулит);
• Разтривки: 7-8 к. на 10 г. основа (при изгаряния – няколко пъти на ден се 
намазва мястото на раната);
• Компреси: 5-10 капки +150 мл. вода (рани, изгаряния);
• Изплакване на устната кухина: 1 к. на чаша вода (стоматит, пара донтоза, 
зъбобол, профилактика на кариес);
 • Обогатяване на шампоани: 3-5 к. етерично масло на 10 г. основа
• (профилактика на пърхот, пречи на косопада);
• Обогатяване на козметични средства: 5 к. на 10 г. крем (например-
Календула) (изгаряния, рани, незарастващи следоперативни шевове);
• Защита от насекоми: 2-3 к. се нанасят на носна кърпа (против комари и 
молци).

Противопоказания: Не се препоръчва при анемия, да не се употребява  на 
фона на йодосъдържащи и желязо съдържащи препарати.

Внимание! Може да се нанася на кожата без разреждане за обезболяване и 
зарастване на рани и изгаряния!

Състав: 100% чисто оригианлно натурално етерично масло от Френска 
ЛАВАНДУЛА (Lavandula officinalis Chaix).

Етерично масло от Френска ЛАВАНДУЛА 
(Lavandula officinalis Chaix)

Древните гърци и римляни високо оценявали 
лавандулата зарадиароматичните и очистващите 
и свойства, добавяли я във вани за премахване 
на умора (оттук и името ”lavare” – лат. “мия се”). 
Лавандулата и нейните препарати се прилагали 
за борба с паразитни болести - защитавайки се 
от епидемии, патрициите се натривали с масло 
и опушвали въздуха с лавандула. В народната 
медицина лавандулата се използва като средство 
при мигрена, неврастения, ревматизъм, сърдечно-
съдови и бъбречни заболявания. От векове 
лавандулата е използвана при мускулни болки и 
зъбобол. Традицията да се ароматизира спалното 
бельо е също от векове.

Маслото от лавандула има чист и свеж аромат, 
който насища въздуха с приятна, стимулираща и в същото време, релаксираща 
миризма. 

Маслото Лавандула на ВИВАСАН се отнася към маслата с общо терапевтично 
действие. То се съчетава идеално с много други етерични масла, например 
с маслата от розмарин, мента, лимон и др. Ароматичните вани с тези масла 
помагат за очистване на организма от шлаки, облекчават болезнени състояния, 
свързани с менструалния период. 

Ваничките за крака с масло лавандула премахват умората, предотвратяват 
появата на неприятна миризма и пот. 

Маслото лавандула премахва възпаления при кожни заболявания, включително 
псориазис, екзема и други форми на дерматит, успокоява болки при изгаряния и 
стимулира зарастването на различни видове рани.

Лекарите препоръчват маслото от лавандула (вана, аромалампа) при 
емоционални разстройства, като депресия, безсъние, невротичност, стрес. 
Вани с масло от лавандула се препоръчват и на жени по време на бременност 
и климакс, за отстраняване на хормонални нарушения. Масло на средната нота.

Енергетика на маслото - способства за самопознание, медитация, бързо 
възстановяване на силите. Осигурява пълна енергетична релаксация. Намалява 
агресията, помага да се излекуваме от завист.
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Основни свойства:
• стимулиращо, кардиотонично, повишава кръвното налягане, ан-
тисклеротично;
• заздравява рани, обезболяващо, разнася отоци;
• антисептично, противовъзпалително;
• отхрачващо, муколитично;
• имуностимулиращо, антиоксидантно;
• антиревматично, антиневралгично, антиподагрозно;
• жлъчкообразуващо и жлъчегонно, против метеоризъм.

Показания за приложение:
• астма, хронични бронхити, коклюш, грип;
• понижено кръвно налягане, полова слабост, мускулни и менструални 
болки;
• астения, физическо и умствено претоварване, амнезия, намалена 
зрителна острота;
• мигрена, истерия, сърдечна невроза, световъртеж, загуба на съзнание;
• инфекции на червата, колити, разстройство, газове;
• чернодробна недостатъчност, холецистит, жълтеница, цироза, жлъчно-
каменна болест; . нарушено храносмилане;
• ревматизъм, подагра, пърхот, косопад;
• рани, циреи, абцеси, изгаряния, краста, педикулоза.

Противопоказания: Да се прилага в малки дози! Да не се прилага в първата 
половина на бременността, при деца под 6 години, при епилепсия, тежка 
хипертония, преди слънчеви бани!

Начини на приложение:
• Аромалампа: 3-6 капки на 5 кв.м. площ (простуда, главоболие, умствена 
умора);
• Инхалации: 1-2 капки, може да се комбинира с мента и евкалипт.
(простуда, астма);
• Аромавана: 5-7 капки или в смес с други етерични масла (простуда, 
умора,

• мускулни и ставни болки, преди менструация, извеждане на шлаки);
• Масаж: 5-7 капки на 10 мл. масажно масло (мускулни болки, ревматизъм, 
артрит, невралгия, остеохондроза, радикулит);
• Компреси: не по-дълго от 30 минути - 5-10 капки +200 мл. вода (рани, 
изгаряния, възпаления);
• Разтривки: 7-8 к. на 10 г. основа (болки в ставите, миозити, невралгии, 
целулит);
• Ваничка за крака – 2 к.+ 3 к. масло от чайно дърво на 2 ч. л. соли за вана 
за крака (студени крака, отоци, неприятна миризма);
• Обогатяване на шампоани: 3-5 к. етерично масло на 10 г. основа (пърхот, 
укрепване на косата);
• Обогатяване на козметични средства: 2 к. +3 к. масло Лимон на 10 г. крем 
(мазна, склонна към възпаления кожа);
• Вътрешно приложение: по 1 к. два пъти дневно се доба

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от Тунизийски 
РОЗМАРИН(Rosmarinus officinalis, L.)

Етерично масло от Италиански ЛИМОН от Месина 
(Citrus Limon, L.)
Лимонът е прилаган широко в медицината от 

древността и средните векове. Древните египтяни 
използвали лимон за обезвреждане на отровна /
развалена/храна и при епидемии от тиф. В Европа 
плодовете на лимона били внесени едва в средните 
векове. Европейците го прилагали за профилактика 
на чума, малария, треска и като противоотрова при 
ухапвания от змии. Лимоненият сок е препоръчван 
от билкарите за понижаване на кръвното налягане, 
извеждане на токсини от черния дроб, облекчение 
на болки при артрит. Авицена е писал за лимона 
като за най-добро лекарство при болести на сърцето, 
препоръчвал го за хранене на бременни и при 
жълтеница. Английските моряци го вземали със 

себе си при плаване за предотвратяване на скорбут. В края на 17 в. били признати 
лечебните свойства на лимона, благодарение на които той широко се изпол зва и в 
съвременната медицина.

Не случайно маслото Лимон ВИВАСАН е едно от най-любимите продукти на нашите 
клиенти. Като всички продукти на Вивасан, то има широк спектър на въздействие 
върху организма, но преди всичко е ефикасно средство против вегетативно-съдова 
дистония. То нормализира кръвното налягане, понижава нивото на холестерола 
и протромбина в кръвта, спомага за предпазване от развитие на атеросклероза 
и нейните усложнения, и за-това се препоръчва за профилактика на сърдечно-
съдови заболявания. Благодарение на свойствата си (укрепва имунитета, стимулира 
образуването на еритроцити и левкоцити), лимоновото масло се прилага при 
заболявания свързани с отслабване на имунитета (бронхит, грип, простуда) 

Особено ефикасно е маслото лимон при вирусни заболявания като хепатит, херпеси, 
респираторно-вирусни инфекции и др, тъй като има изразена противовирусна 
активност. Маслото лимон отдавна се препоръчва при стомашно-чревни заболявания, 
хранителни отравяния, за извеждане на шлаки. То помага за разтварянето на някои 
видове камъни в жлъчката и бъбречните легенчета. Освен това, лимоновото масло 
помага при главоболие, гадене, световъртеж, предизвикани от спазми на главния 
мозък и преумора. Подобрява концентрацията на вниманието и паметта.

В козметологията: при добавка на масло от лимон в козметични кремове, масажно 
или растително масло се използва при проблемна кожа, избелва пигментни петна, 
подобрява цвета на лицето, премахва съдовия рисунък на вените. Ваничките за ръце 
с масло от лимон ефикасно укрепват и избелват ноктите. 

Полезно е почистването на зъбите с масло от лимон: то намалява кървенето на 
венците, избелва зъбния емайл и предпазва от развитие на кариес, освежава устната 
кухина. Масло на горната нота.

Енергетика на маслото: позволява бързо и безболезнено да се адаптираме към 
нови условия на живот, към нови хора, повишава жизнения интерес, насочва към 
творческо действие в работата и семейството. Помага за преодоляване на трудни 
ситуации.
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Основни свойства:
• имуностимулиращо и тонизиращо;
• противовъзпалително, протвоастматично и аналгетично;
• заздравяващо рани, обезболяващо, разнасящо отоци;
• противогъбично и противоглистно;
• извежда шлаки и отстранява излишните газове;
• противоревматично, повишава кръвното налягане.

Показания за приложение:
• кашлица, простуда, бронхит и астма;
• артрит, подагра, ревматизъм, спортни травми;
• порязвания, рани, изгаряния ;
• екзема, обриви, дерматити, краста, гъбички и белези, келоидни ръбци;
• нарушено кръвообращение;
• нарушено храносмилане, метеоризъм;
• понижено кръвно налягане;
• проблеми на урогениталната система (цистити, уретрити, вагинит);
• менструални болки;
• очистване на шлаки;
• косопад, чупливи нокти;
• целулит.

Противопоказания: Не се препоръчва прилагане при бременност, из разена 
хипертония, епилепсия, хиперчувствителност на кожата и на деца под 6 години!

Начини на приложение:
• Аромалампа: 3-5 капки (простуда, грип, хипотония, за повишаване на 
работоспособността и концентрация на вниманието, за дезинфекция на 
въздуха);
• Аромавана: 5 капки върху емулгатор (цистит, уретрит, регулиране на 
храносмилането, извеждане на шлаки);
• Масаж: 5 капки на 10 мл. масажно масло (мускулни и ставни болки);
• Разтривки: 7-8 к. на 10 г. основа (болки в ставите, ревматизъм, разтегнати 
сухожилия, миозити, невралгии, синуит);
• Вагинални тампони (при гинекологични заболявания): 3-5 капки на 10-15 
мл. функционално масло или стелиризирано рафинирано растително масло 
на тампони, слага се през нощта, през ден. Един курс - десет процедури.; . 
Обогатяване на шампоани: 3 к. етерично масло на 5 г. шампоан (укрепване 
на косата);
• Ванички за укрепване на ноктите: 3 к. масло с емулгатор на 1 л. вода.

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от Френска БЯЛА 
МАЩЕРКА (Thymus zygis).

Етерично масло от Френска БЯЛА МАЩЕРКА
(Thymus zygis)

Мащерката отдавна е била използвана за 
лечение на горните дихателни пътища. Калпепър 
считал, че мащерката укрепва белите дробове и 
избавя от задух. През 17 век мащерката се считала 
за стимулатор на мозъчната дейност, а през 18 
век е включвана в много медицински препарати. 
Още през 1887 година е доказан бактерицидният 
ефект на маслото от мащерка против бацила на 
сибирската язва, през 1889 година– против тиф, 
през 1921-22 г. – против менингококи, стафилококи, 
дифтеритните и туберкулозни бактерии.

По време на Първата Световна Война в болниците 
прилагали маслото от мащерка за зарастване на 
рани и дезинфекция на инструменти.

Маслото от Мащерка ВИВАСАН е мощен 
стимулатор на имунитета, против инфекциозни заболявания. Ефикасно е при 
заболявания на горните дихателни пътища (хрема, възпаление на носоглътката), 
при възпаление на бронхите и белите дробове – отстранява застойни явления. 
Има аналгетичен ефект при ставни болки, миозити, неврити. 

Ароматните вани с масло Мащерка тонизират вегетативно-съдовата система, 
способстват за повишаването на артериалното налягане при хипотоници и 
нормализиране на процесите на храносмилане (премахва спазми, отстранява 
метеоризъм в стомаха и червата), извежда шлаки от организма, отстранява 
менструални болки, помага при възпалителни процеси на урогениталната 
система. 

Като силен антисептик маслото мащерка спомага за зарастване на рани, помага 
при кожни заболявания (екземи, дерматити, краста и др.), има противогъбично 
действие (при кандидоза и др. гъбични заболявания), за профилактика на 
урогениталната система (цистити, уретрити, вагинит). Противоглистно средство.

В козметологията маслото от мащерка се прилага за укрепване на косата, за 
възстановяване структурата на ноктите. Масло на горната нота.

Енергетика на маслото – придава мъжество, усилва желанието за действеност, 
помага за преодоляване на плахост. Развива тънките духовни мотивации – 
състрадание, съпреживяване. Способства за обновление на енергията, усилва 
аурата.
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Основни свойства:
• противовирусно, анитбактериално, антисептично, бактерицидно;
• имуностимулиращо, противоанемично;
• обезболяващо, спомага за концентрация на вниманието;
• избелващо, антицелулитно, антитоксично, дезинфекциращо;
• нормализиращо кръвното налягане, антисклеротично;
• кардиотонично, спазмолитично, противоревматично;
• извежда шлаки, жлъчегонно, диуретично, против отоци;
• против варикозно разширение на вените, хемороиди.

Показания за приложение:
• вегетативно-съдова дистония, снижен имунитет;
• грип, херпес, варицела, вирусен хепатит, дребна шарка, паротит;
• безсъние, главоболие, гадене, световъртеж, умора;
• ревматизъм, артрити, стоматит, пародонтоза, хранителни отравния;
• жлъчно-каменна и бъбречно-каменна болест, отоци;
• атеросклероза, варикозно разширение на вените , хемороиди;
• обриви, акне, циреи, лишеи, брадавици, екземи, рагади;
• пигментни петна, лунички, съдов рисунък;
• нарушение обмяната на веществата, целулит, наднормено тегло;
• пърхот, чуплива коса и нокти, за обезцветяване на коса ;
• нормализиране формулата на кръвта, работата на черния дроб и 
задстомашната жлеза.

Противопоказания: да не се прилага при провеждане на химиотерапия. Да не 
се нанася на кожата директно без базово масло и преди излагане на слънце! 

Начини на приложение:
• Аромалампа: 3-6 капки на 5 кв.м. площ (хипертония, безсъние, умора,  
простудни заболявания, неутрализира тютюневият дим);
• Ароматични вани: 5-7  капки (простуда, ревматизъм, целулит, извеждане 
на шлаки, понижаване на теглото);
• Масаж и разтривки: 5-10 капки на 10 мл. масажно масло (мускулни 
болки, ревматизъм, варикозно разширение на вените);
• Компреси: 7-10 капки +150 мл. вода (варикозно разширение на вените, 
херпес, кървене от носа);
• Инхалации: 2-3 к. на 200 мл. вода, времетраене 5-7 минути (простудни 
заболявания);
• Обогатяване на козметични средства: 5 к. + 5 к. основа (акне, пигментни 
петна, избелване на зъбите);
• Изплакване, гаргара: 2-3 к. на чаша вода (ангина, пародонтоза, стоматит);
• Вътрешно приложение: (само след консултация с лекар!) по 1к. два 
пъти дневно със сок или чай (жлъчно-каменна и бъбречно-каменна 
болест, главоболие, атеросклероза, хипертония, наднормено тегло, при 
хранителни отравяния и др.).

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от  Италиански 
ЛИМОН от Месина (Citrus Limon, L.)

Етерично масло от ЕВКАЛИПТ 
(Eukaliptus citriodora) 

Австралийските аборигени първи са открили 
лечебните свойства на евкалипта - най-високото 
широколистно дърво на Земята. Те привързвали 
листа от евкалипт около рани, за да предотвратят 
инифектирането им  и да ускорят зарастването. 
Евкалиптът изиграл голяма роля в борбата с 
епидемиите от малария. Евкалиптът се считал за 
“дърво на живота”, “елмаз на лесовете”, “дърво 
на чудесата”. В началото на 70-те години на XIX в. 
немските лекари за пръв път научно са обосновали 
приложението на евкалипт. 

Етеричното масло Евкалипт на ВИВАСАН 
е със съдържание на евкалипт 80-85%  
и е ефикасно при простуда, кашлица и други 

респираторни заболявания. Мощен антисептик - унищожава причинителите на 
дизентерия, стрептококи, стафилококи, по-тиска растежа на ешерихия, трихомони, 
туберкулозни бактерии.  При вдишване на свежия, смолист аромат с лимонена 
нотка се облекчава дишането при хрема и синуит. Разтвор на маслото от евкалипт се 
използва за гаргара на гърлото при ангина – премахва болката и възпалението. При 
треска се прилага за понижаване на високата  температурата. 

Евкалиптовото масло като антибактериално средство помага при цистит, простатит, 
уретрит. В гинекологията се прилага при ендометрит и андексит (възпаление на 
матката и придатъците), препятства развитието на кандидоза. 

Евкалиптовото масло повишава съдържанието на кислород в кръвта, и, 
следователно, подобрява снабдяването с кислород и хранителни вещества всички 
клетки на организма. Много ароматерапевти го препоръчват като едно от силно 
действащите средства за понижаване нивото на кръвната захар.  

Използвано по време на масаж, помага при ревматизъм, ставни и мускулни болки. 
То е едно от най-популярните компоненти на отхрачващите антисептични 

препарати.
Маслото от евкалипт ефикасно обезболява  и дезинфекцира изгорени участъци 

на тялото и помага за бърза регенерация на кожата.  За средства освежаващи дъха 
(бонбони, пасти за зъби, сиропи). 

В козметиката се използва за почистване на кожата при акне, засилва регенерацията 
на кожната тъкан. 

Маслото от евкалипт прогонва насекоми и смекчава действието на ухапванията 
им. Болшинството освежители за въздух и инсектициди съдържат евкалиптово 
масло. 

Енергетика на маслото: помага за бързо възстановяване след стрес, боледуване, за 
подобряване на концентрацията  на вниманието и повишаване на  интелектуалните 
възможности. Повиишава енергията, отговорна за дълголетието. При конфликти или 
спорове е полезно да  напръскаме стаята – това ще понижи напрегнатата атмосфера.
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Основни свойства:
• антисептично, бактерицидно, дезинфекциращо;
• спазмолитично, против треска;
• успокояващо, антистресово, антидепресивно;
• жлъчегонно, кръвоочистващо, имуностимулиращо;
• антицелулитно, хипотензивно;
• избелващо, овлажняващо.

Показания за приложение:
• астма, хронични бронхити, коклюш, грип;
• повишено кръвно налягане, полова слабост, мускулни и менструални 
болки;
• астения, физическо и умствено претоварване, амнезия, намалена 
зрителна острота;
• мигрена, истерия, сърдечна невроза, световъртеж, загуба на съзнание;
• инфекции на червата, колити, разстройство, газове;
• чернодробна недостатъчност, холецистити, жълтеница, цироза, жлъчно-
каменна болест;
• нарушено храносмилане;
• ревматизъм, подагра, пърхот, косопад;
• рани, циреи, абцеси, изгаряния, краста, педикулоза.

Противопоказания: Да се прилага в малки дози! Да не се прилага в първата 
половина на бременността, при деца под 6 години, при епилепсия, тежка 
хипотония, преди слънчеви бани!

Начини на приложение:
• Аромалампа: 3-5 капки на 5 кв.м. площ ( при простуда, стрес,  бесъние, 
хипертония, за повишение концентрацията на вниманието);
• Ароматни вани: 5 к. или в смес с др. етерични масла  (понижаване на 
теглото, целулит, безсъние);
• Масаж: 5 к. на 10 мл. масажно масло (целулит);
• Разтривки: 7-8 к. на 10 г. основа (ставни болки, невралгия, миозити);
• Изплакване и гаргара: 2-3 к. на чаша вода (ангина, пародонтоза, 
стоматит);
• Компреси: 7-10 капки +150 мл. вода (варикозно разширение на вените, 
херпес, кървене от носа);
• Обогатяване на шампоани: 5 к.етерично масло на 10 г. основа (пърхот, 
суха коса);
• Обогатяване на кремове: 3 к. + 10 г. крем (грижа за повяхнала кожа, 
стимулира процесите на регенерация на кожата, почиства, избелва, 
овлажнява кожата, също и за получаване на бърз и красив загар);
• Вътрешно приложение: (само след консултация с лекар!) по 1к. два 
пъти дневно със сок или чай (понижава кръвното налягане,  при безсъние, 
болести на стомаха, черния дроб и жлъчния мехур, стимулира обмяната на 
веществата).

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от СЛАДЪК 
ПОРТОКАЛ (Citrus sinesis L. Osbeck)

Етерично масло от СЛАДЪК ПОРТОКАЛ
(Citrus sinesis L. Osbeck)

От древни времена портокалите са се асоциирали 
с щедростта и плодородието. С помощта на 
изсушени портокалови кори китайските лечители 
лекували анорексия от нервен произход, простуда, 
кашлица и злокачествени тумори на гърдата. 

От цветовете  на портокалово дърво са де-
стилирали портокалова вода, която препоръ-
чвали като потогонно и кръвоспиращо средство. 
Римляните   използвали портокаловата 
вода  за лечение на махмурлук и за добро 
храносмилане. Днес портокаловото масло е едно 
от най-популярните етерични масла, включено е 
в Британския Фармацевтичен Кодекс и широко се 
прилага в кулинарията, козметиката и медицината.

Етеричното масло Портокал на ВИВАСАН, наред с 
типичното за цитрусовите масла антисептично действие, има силен успокояващ 
ефект. Препоръчва се при депресии, тревожни състояния и нервно напрежение. 

Маслото портокал оказва спазмолитично и успокояващо действие, понижава 
артериалното налягане, отстранява психо-емоционалната възбуда.

Прилагането на маслото от портокал в аромалампа има позитивно 
въздействие върху нервната система на децата. Повишава работоспособността и 
концентрацията на вниманието. 

Ароматичните вани с портокалово масло са ефикасни против безсъние (може 
да се прилага и в съчетание с лавандулово масло), при нервна възбуда, а също 
при целулит. 

При вътрешно приложение маслото от портокал  стимулира извеждането 
на вредни вещества от организма, нормализира работата на червата, 
въглехидратната и мастна обмяна, има жлъчегонно действие, предпазва от 
образуване на камъни в жлъчния мехур, прочиства кръвта, а също способства за 
намаляване на телесното тегло и  целулита. 

Маслото от портокал почиства добре кожата, избелва пигментните петна, 
способства за обновяването на клетките, подобрява цвета на лицето. Маслото 
се добавя в козметични кремове, балсами, лосиони и др. Особено е ефикасно за 
суха кожа. Масло на горната нота. 

     Енергетика на маслото: повишава оптимизма, вяра в собствените сили и 
обаяние. Възстановява аурата след тежко боледуване и емоционален стрес. 
Препоръчва се при необходимост от съчувствие и духовна топлина.
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Основни свойства:
• обезболяващо, зарастване на рани;
• противоревматично, противовъзпалително;
• антисептично, антибактериално, антивирусно;
• спазмолитично, отхрачващо;
• балсамирощо, дезодориращо, регенериращо;
• противопростудно и температуропонижаващо;
• фунгицидно, инсектицидно.

Показания за приложение:
• лесно уморяване, сънливост, меланхолия и флегматичност;
• акне, херпеси, циреи, пъпки;
• изгаряния, рани, порязвания, измръзвания, пигментация, ухапвания от 
насекоми;
• пърхот, косопад, педикулоза, чупливи нокти;
• възпалителни и застойни процеси на органите на дишането и 
носоглътката;
• бронхит, астма, катар, кашлица, хрема, пневмония, простуда, грип;
• болки в ушите и гърлото, инфекции на гърлото, главоболие;
• високо съдържание на кръвната захар;
• артрити, радикулит, ревматизъм, остеохондроза, мускулни болки;
• възпаления на пикочния мехур, уретрит, простатит, ерозия на шийката 
на матката;
• профилактика на кандидоза, болести на задстомашната жлеза, чревни 
инфекции.

Противопоказания: Има много силно действие! Не се препоръчва да се прилага 
едновременно с хомеопатични средства, при бременност до 4-ти месец, за деца 
до 2 годинишна възраст

Начини на приложение:
• Аромалампа: 2 капки на 5 кв.м.площ.
• Вътрешно само след консултация с лекар (при заболявания на 
горните дихателни пътища, ОРВИ, повишаване на работоспособността и 
концентрация на вниманието);
• Аромавана: 5 капки или в смес с др. етерични масла (белодробни и 
простудни заболявания, урогенитални инфекции, ставни заболявания);
• Ваничка за крака – 3 к.върху емулгатор ( премахва умората, предпазва от 
появата на неприятна миризма и изпотяване);
• Масаж: 5-7 капки на 10 мл. масажно масло ( болести на ставите, 
ревматизъм артрит, радикулит, мускулни болки);
• Разтривки: 7-8 к. на 10 г. основа (ставни болки, миозити, невралгии);
• Обогатяване на шампоани: 5 к. етерично масло на 10 г. основа;
• Обогатяване на козметични средства: 7-10 к. на 5 г. основа.

Състав: 100% чисто оригинално натурално етерично масло от ЕВКАЛИПТ (Euka-
liptus citriodora)

Етерично масло от 33 БИЛКИ – Класик и Стронг
(33 Herbs)

Етеричното масло 33 БИЛКИ ВИ-ВАСАН е 
универсално масло, композиция от натурални 
етерични масла от следните билки и растения:

евкалипт, каяпут, полска мента, портокал, 
индийска лимонена трева, карамфил, хвойна, 
розово дърво, лимон, розмарин, тънколистна 
лавандула, градински чай, мащерка, канела 
цейлонска, мирта горчива абисинска, босилек, 
мащерка, гастерия, фенхел, индрише, мандарина, 
благороден дафинов лист, планински бор, мастиков 
храст, стираксова смола, естрагон (тарус), копър, 
целина, ванилия, бледа перуника, мироксилон 
балсамоносен, тимянка галбаноносна, женшен.

Тайната на това масло за многоцелево използване се състои в многообразието 
на неговото въздействие. Старателно подбраната комбинация от ценни етерични 
масла с висока степен на чистота дава гаранция за неговата ефикасност и 
икономичност. Етеричното масло 33 БИЛКИ е полезно за Вашето здраве по всяко 
време на годината.

Начини на приложение:
• Горещи инхалации: помагат при кашлица. 3-4 капки се прибавят към 
гореща вода.
• Студени инхалации: При простуда и хрема 1-2 капки масло се капват на 
салфетка, през нощта салфетката се слага на носа и устата.
• Аромалампа: Дезинфекцира и освежава въздуха в помещенията, 
премахва миризмата на тютюн, прогонва насекоми. Успокоява, премахва 
безсъние и главоболие. По време на епидемия от грип е прекрасна защита 
от грип и простудни заболявания: 3-5 капки се смесват с вода или 5-10 
капки се капват в лампата в чист вид.
• Ароматни вани: Профилактика и помощ при простудни заболявания и 
грип, ставни болки, регулират кръвообращението. Въздействието зависи от 
температурата на водата. В топла вода (28-33°), има успокояващо действие. 
В по-гореща вода (33- 36°), маслото има тонизиращ eфект. За приготвяне на 
ваната е необходимо да се смесят 6-8 капки от маслото с емулгатор (мед, 
оцет, мляко) и да се добавят в пълната вана.

Внимание! При приготвянето на ваната трябва да се контролира температурата 
на водата с термометър, тъй като маслата от мента и евкалипт понижават 
чувствителността на кожата към температурата.
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Употреба:
• Аромалампа: 5-8 капки (респираторни вирусни инфекции, хипертония, 
нормализира мозъчното кръвообръщение, способства за концентрация на 
вниманието, повишава работоспособността, подобрява зрението, очиства 
въздуха от тютюнев дим).
• Ароматни вани: 5-7 капки (простудни заболявания, спазми на червата, 
варикозна болест на вените, спомага за намаляване на теглото, отстранявя 
целулит).
• Инхалации – 3-4 капки (простуда, ОРВИ).
• Масаж: 6 капки на 10 г. масажно масло (невралгии, мускулни болки, 
миозит).
• Обогатяване на кремове, шампоани, балсами за коса: 4 капки на 10 г. 
основа.
• Аромамедальони: 3 капки (световъртеж, гадене, при пътуване в 
автомобил, самолет, при повишено артериално налягане).
• Апликации на венците: 5 капки на 10 г. растително масло (зъбобол, 
възпаление на венците, профилактика на парадонтоза). За изплакване на 
устната кухина и гаргара 1-2 капки на 1 чаша вода след хранене.
• Вътрешно приложение: само по препоръка на лекар!
• Ароматизация на чай: 3-4 капки на 100 г. суха запарка, поставя се в херметичен 
съд. След 7-8 дни може да се използва за приготвяне на ароматен чай. 

Внимание! При нанасяне върху кожата е възможно усещане на боцкане 
и хладина в продължение на 2-3 минути. Реакцията е нормална. Пази се в 
недостъпно за деца място! Да се избягва попадане в очите и на лигавици!

Противопоказания: не се препоръчва при индивидуална непоносимост, по 
време на бременност и при деца до 6 години! Не се използва едновременно с 
хомеопатия. 

При бронхиална астма не се използват големи дози от маслото за инхалации.

Състав:  100% чисто оригинално натурално етерично масло от  от ЛЮТА МЕНТА 
(Mentha piperita)

Етерично масло от ЛЮТА МЕНТА 
(Mentha piperita)

Лютата мента е една от най-старите известни 
билки, високо оценявана в Древна Гърция и Рим. 
Считало се е, че ментовата миризма подобрява 
настроението и мисловните процеси. Поради 
това листата от мента са били много популярни. 
Хипократ е обърнал внимание на диуретичните 
и стимулиращи свойства на ментата. Римляните 
са я използвали като помощно средство за добро 
храносмилане. Авицена я препоръчвал при 
вътрешни кръвоизливи, заболявания на стомашно-
чревния тракт, при главоболие. Днес екстрактът и 
етеричното масло от мента широко се използват 
в хранителни продукти и с профилактична цел. В 
състава на етеричното масло влиза до 50% ментол.

Етеричното масло люта мента на ВИВАСАН има освежаващи, антисептични и 
обезболяващи свойства, а също така антивирусна и антибактериална активност. 
Като силен антисептик, се използва при простуда, ОРВИ, грип, възпаление на 
горните дихателни пътища (хрема, бронхит), вирусни заболявания на черния 
дроб.. Повишава имунитета и съпротивителните сили на организма към 
простудни заболявания. 

Ментовото масло е ефективно при стомашни заболявания и нарушено 
храносмилане, усилва секрецията на стомашните жлези, премахва спазми на 
червата, спомага за разтваряне на жлъчни камъни, има мек диуретичен ефект. 
Аромавана с масло от мента нормализира работата на червата, намалява 
менструални болки. 

Освен това маслото мента помага при възпалителни заболявания на 
кожата, акне и др. Отстранява нервно възбуждение, възстановява силите. Има 
спазмолитично въздействие на съдовете на главния мозък. Ефективно е при 
световъртеж, главоболие, подобрява мозъчното и коронарно кръвообръщение. 
Почиства въздуха. Освежава дишането. Предпазва от развитие на парадонтоза, 
стоматит, кариес.

Енергетика на маслото: подобрява взаимното разбирателство между близки 
хора, отстранява нервно напрежение.
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• Аромамедальон: Профилактика на простуда и грип, премахва безсъние 
и главоболие – 2-3 к. масло един път дневно.
• Масаж: премахва спазми, мускулни болки и разтегнати сухожилия. След 
физически упражнения предотвратява появата на болки от пренапрежение 
на мускулите. При лумбаго допринася за бързо и значително подобрение. 
Маслото 33 Билки може да се прилага както в чист вид, така и в смес с 
масажни и функционални масла 25-30 капки на 50 мл. функционално 
масло.
• Разтривки: облекчава болки в ставите. 5к. масло 33 билки + 10 к. масажно 
масло. При световъртеж, главоболие и мигрена на крайчеца на пръстите се 
нанасят 2-3 к. масло и нежно се масажират слепоочията и тилната област.
• Изплакване: отстранява неприятната миризма от устата, възпаления 
и кървене от венците, успокоява зъбобол – 1-2 к. на чаша вода два пъти 
дневно.
• Апликации на кожата: при ухапване от насекоми за премахване на 
зачервеняване, сърбеж и оток – капва се една капка на мястото на 
ухапването.
• Обогатяване на козметични средства: Дълготрайна защита от различни 
бактерии, вируси и други причинители на болести. Няколко капки масло се 
добавят в течен сапун.
• Дезинфекция на помещения: защитава от вирусни инфекции по време 
на грипна епидемия. На 1л. топла вода – 3-5 к. масло, с този разтвор се 
забърсват дръжките на вратите, перилата на стълбите и др.
• Вътрешно приложение: (само след консултация с лекар) За премахване 
на болки в гърлото, кашлица. На бучка захар се капват 1-2 к. масло, поставя 
се в устата да се разтопи.

Противопоказания: Не се препоръчва за деца до 2 години и да не се нанася на 
открити рани и лигавици!

Етеричните масла на ВИВАСАН, въздействат 
на тялото и душата! Поддържат физическото 

и душевното здраве, и емоционалното 
равновесие!

Етерично масло от КИМИОН 100%
(Carum carvi L.)

Ким днес се отглежда по-широко в Холандия, 
Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Русия. Счита 
се, че се отглежда от древни времена, главно 
поради използването на плодовете му като 
подправка при приготвянето на хляб и хлебни 
изделия и като медоносно растение. Двегодишно 
до многогодишно тревисто растение. Стъблото е 
З0 - 80 см високо, кухо, в горната част разклонено. 
Листата са два до почти три пъти пересто разделени. 
Цветовете са бели или розови. Плодовете са 4 - 5 мм 
дълги, жълтокафяви, продълговато елипсовидни. 
Цъфти от май до юли. Използуват се плодовете 
(Fructus Carvi) и полученото от тях етерично масло 
(Oleum Carvi). 

Аромат: сладък, остър, леко пиперен 
Действие:

• антисептично, дезинфекциращо, нормализира храносмилането, 
газогонно действие, повлиява микрофлората, повишава апетита, 
противоглистно;
• успокояващо действие при стомашни проблеми, по-специално при 
болки, стомашни спазми и метеоризъм;
• прекъсва разстройство, облекчава състоянието при чревни проблеми;
• придава свежест на дъха, тъй като оказва влияние на процесите на 
ферментация в стомаха;
• кардиотонично, диуретично, кръвооочистващо действие;
• стимулира лактацията, нормализира менструацията;
• благотворно въздейства на пикочните пътища, усилвайки диурезата и 
извеждайки токсини;
• общостимулиращо, отхрачващо, спазмолитично;
• облекчава менструални болки, спомага за увеличаване на млякото при 
майки кърмачки;
• стяга кожата, ефективно регенерира тъканите;
• особенно благоприятно действа на мазна кожа;
• спомага за резорбиране на хематоми, пречи за равитието на фурункулоза, 
очиства инфектирани рани, успокоява кожен сърбеж;
• намалява възпалението на мастните жлези, разрешава проблеми на 
кожата на главата;
• ефективно е против скабиес (краста);
• придава здрав вид на бледата кожа, тъй като изравнява цвета на кожата;

Енергетика на маслото - въздействайки на съзнанието предизвиква емоции, 
тонизира нервната система, помога да се справяме със задачи, изискващи 
умствено напрежение; прави организма активен, работоспособен;
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Основни свойства:
• депресия, безпокойство, страх, стрес;
• невроза, емоционално напрежение, истерия, шок;
• нарушен сън, особено, ако е във връзка с депресия;
• невралгии, главоболие, виене на свят, мигрена, прозявки;
• ИБС, стенокардия, аритмия, артериална хипертония и хипотония 
предменструално напрежение с емоционална потиснатост;
• менопауза с раздразнителност, плачливост;

Противопоказания: индивидуална непоносимост.
Начини на приложение:

• аромалампа: 4 - 7 капки, 15 – 20 мин., 1-2 пъти дневно;
• аромамедальон: 2 - 3 капки дневно;
• вана: 3 - 7 капки върху емулгатор (морска сол, мед, мляко), 10-15 до 20 
мин. през ден 10 процедури;
• масаж: 5 капки на 5 гр. основа;
• обогатяване на козметични средства: крем, тоник, маски –
4- 5к. на 10 гр. основа;a
• шампоани – 4 - 5 капки на 5 гр .основа;
• компреси: 5 - 7 капки;
• рефлексомасаж: смесване с транспортно масло в пропорция 1 : 1;
• ароматизация на сокове и сух чай: до 4 капки.

Чувствителност при нанасяне на кожата: леко парене в продължение на 2 - 3 
минути. 

Предпазни мерки: прекрасно релаксиращо средство, поради което не е добре 
да се използва при необходимост от добра концентрация. 

Енергетика на маслото. То носи приятното чувство на вътрешен мир и помага за 
духовното израстване. Засилва самочувствието и помага за създаване на връзка. 
За хората, които са отчаяни, маслото от нероли ще засили тяхното вътрешно 
съзнание и ще изгради щит около тях. Когато сме лесно раздразнителни, 
маслото ни помага да не се напрягаме толкова и да изживеем живота си с радост 
и спокойствие. Помага да отстраним дълбока емоционална болка, която ни 
лишава от надежда и радост.

Състав: Масло Нероли 7% + Масло Жожоба 93%. Получава се по метода на 
парна дестилация от венчелистчетата на цветове от горчив портокал (Citrus au-
rantium var. Amara) семейство Седефови, с последващо разреждане с Масло 
Жожоба. Съдържа: азотното съединение индол, фенилоцетна киселина, кетон – 
жасмон, сложни етери - линалилацетат, метилантранилат, нерилацетат; спиртове 
- гераниол, линалоол, неролидон, терпинеол, терпени - камфен и лимонен. 
Съчетава се добре с маслата портокал, бензоево, бергамот, жасмин, иланг-иланг, 
кориандър, лавандула, лайм, лимон, палмарозово масло, пеларгония, петигрен, 
роза, розмарин, сандалово дърво. Ароматът на Масло Нероли е цветен (на 
цвете), не е натрапчив.

Етерично масло от НЕРОЛИ 7% в масло ЖОЖОБА 
(Citrus aurantium)

Нероли е ароматно етерично масло, добито 
от благоуханните цветове на портокаловите 
дървета. Много фактори влияят върху качеството 
на това масло – всеки цвят трябва да бъде набран 
точно когато е започнал да се разтваря, пъпките 
трябва да се събират само в топъл, слънчев ден, 
цветчетата не бива да се натъртват, листенцата 
и дръжките не бива да се смесват с цветовете. В 
края на този топъл и слънчев ден дрехите и ръцете 
на берачите са напоени толкова силно с този 
опияняващ слънчев аромат, желан от принцеси, 
шейхове и крале. Нероли е аромат, който е бил 
познат и харесван от векове в Средиземноморския 
регион.

Въпреки, че портокалите са познати на човечеството от първи век, неролиевото 
масло е открито едва през седемнайсети век. Смята се, че е кръстено на Ана-
Мария де ла Тремоли, принцеса на Нероли. По онова време венецианците 
ценели много високо маслото и терапевтичните свойства на цветовете, като ги 
използвали срещу треска и чума, пиели го като билков чай и разтривали телата 
си с дестилирана вода от нероли. Чудният аромат има дълга история и някога, 
когато е бил нов и модерен е символизирал богатство, а цветовете се използват 
за украса на булчинските венчета.  

Пчелите обожават аромата на нероли и правят ароматен и апетитен мед от 
портокаловите цветчета. От 1 тон цвят се произвежда 1 кг масло. В световен план 
годишният добив не надвишава 2 тона. Това прави маслото от нероли много 
скъпо.

Действие:
• антидепресивно, успокояващо, сънотворно, отчасти възбуждащо, 
общотонизиращо, еротично – афродизиак;
• повлиява симпатиковия отдел на вегетативната нервна система;
• антиаритмично, регулира артериалното налягане (както повишеното, 
така и пониженото), стимулира кръвообръщението;
• антисептично, спазмолитик за чревния тракт;
• регенерира клетките, повишава еластичността на кожата;
• заличава белези, следродови стрии, нишковидни капиляри;
• защитава от рентгенови лъчи;
• премахва емоционална потиснатост свързана с предменструално 
напрежение;
• успокоява някои симптоми при менопауза, като раздразнителност, 
плачливост.
• сексуални проблеми, импотенция, фригидност;
• суха, чувствителна, старееща кожа и всички видове кожа;
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Показания за употреба:
• ревматизъм, подагра, артрити;
• дисменорея (болезнена менструация), намалена лактация;
• ниска температура на тялото;
• за облекчаване състоянието на болни от хепатит;
• умствено напрежение, умствена умора, виене на свят, раздразнителност, 
намалена работоспособност;
• отоци, хематоми, инфектирани рани, циреи;
• бледа кожа, възпаление на мастните жлези, мазна кожа;
• скабиес (краста), кожен сърбеж.

Начини за употреба:
• вътрешен прием: 1 - 2 капки с 1/2 чаена лъжичка мед на 1/2 чаша топла 
вода 2 - 3 пъти дневно 3 седмици, при необходимост повторение след 1 
седмица почивка (само по препоръка на лекар);
• масаж: 5 - 6 капки масло на 20 мл. основа;
• вана: до 10 капки върху емулгатор (1 ч. л. морска сол, или 1 ч. л. мед, или 
1 суп. л. мляко);
• аромамедальон: 2 - 3 капки дневно;
• аромалампа: 5 - 6 капки, 15-20 мин., 2 пъти дневно.

Противопоказания: индивидуална непоносимост, беременност, децадо 3 
години.

Предпазни мерки: силнодействащо масло, може да предизвика раздразнение 
на кожата и незначителен фототоксичен ефект. 

Състав: етеричното Масло Ким 100% се получава по метода на водна 
дестилация от семена на Ким (Carum carvi) семейство Сенникоцветни. Маслото 
съдержа алдехиди - ацеталдехид, куминов алдехид, фурфуролов алдехид, кетон 
карвон, терпен лимонен. 

Етерично масло от Бразилско РОЗОВО ДЪРВО 100%
(Aniba rosaeodora)

Розовото дърво е вечнозелено бразилско дърво, 
което може да достигне до 40 метра височина. Има 
червеникава кора, жълти цветчета и се среща често 
в тропическите гори на Южна Америка. Маслото 
от Розово дърво има леко пикантен, цветен и 
сладникав аромат. Извлича се от дървесината, 
посредством парна дестилация. Маслото от 
Розово дърво дава възможност за по-голяма 
възприемчивост към различните видове, сетивни 
възприятия и енергийни потоци, които бродят 
в лабиринта на нашето подсъзнание. Ароматът 
на маслото е сладък, горски, цветен, немного 
пикантен.

Действие:
• антисептично, бактерицидно, антивирусно;
• имуностимулиращо;
• болкоуспокояващо, дезодориращо, инсектицидно;
• антидепресивно, успокояващо;
• подобрява самочувствието на хора в потиснато състояние;
• стабилизира централната нервна система;
• премахва умора, подобрява настроението;
• тонизира и стимулира мозъчната дейност;
• премахва главоболие придружено с гадене;
• афродизиак, възстановява либидото, помага при импотенция и 
фригидност;
• стимулира растежа на кожните клетки, регенерира тъканите;
• благоприятно се отразява на суха, чувствителна и възпалена кожа;
• подмладява старееща кожа и кожа с бръчки;
• намалява неприятните последици при смяна на часовите полюси;
• репелент, отпъжда насекоми;
• ревматизъм, подагра, артрити;
• дисменорея (болезнена менструация), намалена лактация;

Показания за употреба:
• нарушено храносмилане, запек, метеоризъм, разстройство, глистни 
инвазии;
• намален апетит, гадене, спазми на стомаха, болки;
• проблеми с белия дроб, бронхити, кашлица, бронхиална астма;
• проблеми с гърлото, при ларингит и аерофагия (преглъщане на излишно 
количество въздух);
• болки в ушите;
• увеличени лимфни възли;
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Показания за употреба:
• депресия, отпадналост, апатия, главоболие;
• проблеми с паметта, намалена концентрация на вниманието;
• диспепсии, тяжест, гадене, повръщане;
• спастични болки в стомашно-чревния тракт;
• запек, метеоризъм, глистна инвазия;
• зъбобол, стоматит;
• ставни болки при ревматизъм, подагра;
• туберкулоза, бронхиална астма, хроничен бронхит;
• чести простудни заболявания;
• саниране на въздуха в помещения;
• импотенция и фригидност;
• понижена активност на имунната система;
• репелент в комбинация с Масло Портокал и Масло Лимон;
• заздравяване на кожата при червена вълчанка;
• заздравяване на инфектирани рани;
• облекчаване протичането на раждане.

Начини за използване:
• аромалампа: 1 - 4 капки (к.) дневно;
• вана: 3 - 4 к. върху емулгатор (1 ч. л. морска сол, или 1 ч. л. мед, или 1 суп. 
л. мляко);
• аромамедальон: 1 - 2 капки дневно;
• обогатяване на козметични средства: кремове, тоник, жабурене, разтвор 
за промиване на рани: 1 - 2 к. на 1 гр. основа;
• апликация на венците при парадонтит: 3 к. Масло Карамфил + 3 к. Масло 
Портокал + 3 к. зехтин се нанасят тънко на венците;
• зъбобол: на малък тампон, предварително напоен с вода или расти-
телно масло и изцеден, се накапват 1 - 2 к. Карамфилово масло и се слага 
на дъвкателната повърхност на болния зъб или между бузата и венеца за 
20 минути;
• инфектирани рани: промивка с 2% ратвор с Масло Карамфил;
• репелент: 3 - 5 к. Масло Карамфил на 10 мл. растително масло се нанасят 
на тялото за отпъждане на насекоми.

Предпазни мерки: силнодействащо масло, следва да се ползва с внимание! Не 
е добър избор за ароматен масаж, тъй като е голяма вероятността за дразнене 
на кожата!

Състав: етеричното Масло Карамфил 100%, се получава по метода на парна 
дестиллация на цветни пъпки от карамфилово дърво (Eugenia cаryophyllus aro-
maticus) семейство Миртови. Маслото съдържа алдехид фурфурол, сесквитерпен 
кариофилен, сложни етери - метилсалицилат, терпен пинен, фенол евгенол.

Етерично масло от Индонезийски КАРАМФИЛ 100%
(Eugenia caryophyllata)

Не говорим за цветето карамфил, а за 
подправката, чиито полезни за здравето свойства 
са познати от преди повече от 2000 години. Това е 
удивителна подправка с много приятен мирис. 

Карамфилът се бере на ръка в тропиците и 
представлява неразтворените розови на цвят пъпки 
на вечнозеленото дърво карамфил, наподобяващи 
малки нокътчета или съвсем ситни пръчици. 

Твърдата обвивка съдържа в себе си активния 
елемент на карамфила - бледото, жълто масло 
евгенол, което е полезно за здравето естествено 
противовъзпалително средство. Употребата на 
Карамфилово масло датира още от древен Китай 
и Индия. Китайците използвали карамфил за 
лечение на диария и бронхит.

Аромат: силен, остър, пикантен. 
Действие:

• антисептично, бактерицидно, дезинфекциращо, антиневралгично;
• регулира процесите на ферментация в стомаха, предпазва от гадене, 
пвръщане, прави свеж дъха;
• спазмолитично, премахва спазми на стомаха;
• газогонно, пречи за натрупване на газове, противоглистно;
• повишаава функционалната активност на стомаха, подобрява апетита, 
благоприятно повлиява разстройство, диспепсии;
• болкоуспокояващо при зъбобол, стоматит, ставни болки при ревматизъм 
и артрит;
• болкоуспокояващо при главоболие свързано с промени в артериалното 
налягане;
• позитивен, стимулиращ ефект, подобрява паметта, извежда от депресия;
• подобрява настроението, дава сили, помога за преодоляване на 
отпадналост и апатия;
• стимулира функцията на матката, помога за лесно понасяне на раждането;
• дезинфекцира въздуха, когато в дома има заразно болен;
• подобрява състоянието при дихателни проблеми;
• повишава съпротивителните сили на организма;
• афродизиак;
• инсектицидно.
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Показания за употреба:
• за тонизиране и стимулиране на мозъчната дейност;
• състояние след нарушение на мозъчното кръвообръщение;
• депресии, стрес, безсъние, неврастения;
• синдром на хроничната умора (умствена и физическа);
• за подобряване на самочувствието при потиснато състояние, липсана 
сили, претоварване с проблеми, подобряване на настроението;
• хронични имунодефицитни състояния;
• заболявания на дихателната система с кашлица, ОРВИ, грип;
• за възстановяване на либидото, импотентност, фригидност;
• като адаптогент за намаляване неприятните последствия при смяна на 
часовите полюси;
• за справяне с високи температури и влажност;
• като репелент за отпъждане на насекоми;
• за регениране на тъканите при порезни рани и други уврежданияна 
кожата;
• суха, чувствителна, възпалена кожа;
• подмладяване на старееща кожа и при кожа с бръчки;
• като дезодорант.

Начин за използване:
• аромалампа: 5 - 7 капки, за 15 – 20 минути, 1- 2 пъти дневно;
• аромамедалон: 2 - 3 капки дневно;
• вани: 6 - 8 капки с емулгатор (морска сол, мед, мляко) за 10 –15мин., 10 
процедури, през ден;
• масаж: 6 - 7 капки на 10 гр. транспортно масло;
• разтривки: 10 капки на 10 гр. транспортно масло;
• обогатяване на козметични средства: крем, тоник, гел –3 капкина 5 гр. 
основа.

Енергетика на маслото. Маслото от Розово дърво дава възможност за по-
голяма възприемчивост, сетивни възприятия и енергийни потоци. Когато се 
чувствате обременени от света, това масло може да повдигне духа ви и да има 
балансиращо действие върху ума и тялото.

Противопоказания: индивидуална непоносимост, деца до 6 години.
Чувствителност: леко боцкане ,парене, затопляне на кожата в продължение 

на        1 - 2 минути.
Предпазни мерки: безопасно за употреба, използва се само външно!
Състав: етеричното Масло Розово дърво е 100% и се получава по метода на 

парна дестилация от кората на Розово дърво (Aniba rosaeaod) семейство Лаврови. 
То съдържа: спиртове - гераниол, линалоол, нерол, терпинеол; кетони - цинеол; 
терпени - дипентен.

Eтерично масло от Алпийска СРЕБРИСТА ЕЛА 100%
(Abies alba Mill)

Ела сребриста е високо ценена в Европа с 
медицинските си приложения и ункалния си 
аромат. Abies alba е сравнително малко иглолистно 
дърво, с правилни пирамидални форми и сребриста 
бяла кора.

Етеричното масло се получава чрез парна 
дестилация на иглите и малките клони, шишарки. 
Отглежда се предимно в Швейцария, Полша, 
Германия, Франция, Австрия и Югославия.

Живее 300-400 гадини, понякога и до 700 години.
Аромат: чист,балсамен, освежаващ.
Действие:

•антисептично, бактерицидно, антигъбично, 
антивирусно;
•противовъзпалително, заздравяващо рани, 

липотропно;
•антиоксидантно, повишава защитните сили на организма;
• имуномоделиращо, адаптогенно, радиопротективно, противоскорбутно;
•подобрява проходимоста на бронхите, освобождава ги от течности, гной, 
храчки, подобрява дишането;
•предпазва от грип и ОРВИ;
•нормализира работата на сърцето, понижава артериалното налягане;
•понижава нивото на холестерола;
•стимулира работата на ендокринните жлези, нормализира кръвната 
захар;
•тонизира  нервната система,  премахва  чувството  на умора, 
действаотрезняващо;
•поради загряващия си ефект, успокоява мускулни, ревматични, артритни, 
и невралгични болки;
•антисептично действие при възпаление на пикочните пътища;
• хармонизира химическите реакции в организма, благоприятно влияе на 
обменните процеси в организма;
•санира въздуха в помещения.
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Показания за употреба:
• депресии, неврози;
• бронхиална астма, бронхити, кашлица;
• хрема, фарингит, ларингит;
• инфекции на пикочните пътища и половите органи, цистит, нефрит;
• нарушено храносмилане, диспепсия, газове, уригване;
• маточни кръвотечения, обилни менстроации;
• профилактика на лактогенен мастит, следродова депресия;
• инфектирани рани, изгаряния, кожни възпаления, пъпки, циреи;
• намалена имунна защита;
• алергични прояви;
• напреднала възраст, старееща кожа, възрастови бръчки, повяхваща кожа.

Методи за използване:
• аромалампа: 4 - 6 капки, 1 – 2 пъти дневно за 15- 20 мин.;
• инхалации горещи : 3 капки на 250 мл. топла вода, продължителност на 
процедурите 5 - 7 минути;
• инхалации студени: 2 - 3 капки върху кърпичка, продължителност на 
процедурите 3 - 5 минути;
• вани: 3 - 6 капки върху емулгатор (1 суп. лъж. морска сол или мляко или 
мед). Продължителност на 1 процедура 10, 15, 20 мин. през ден;
• масаж: 5 капки на 10 гр. транспортно масло (Масло Аргана, Масло 
Жожоба, Масло Авокадо или зехтин);
• обогатяване на козметични средства: крем, тоник, шампоани, гел за душ 
- 4 капки на 5 гр. основа;
• аромамедальон: 2 - 3 капки дневно.

Противопоказания: индивидуална непоносимост.
Предпазни мерки: няма странични действия.
Състав: 100% масло от кори на тропическо Тамяново дърво (Boswellia serrata). 

Маслото се получава по метода на парна дестилация. Съдържа 40-65% босвелиева 
киселина, сесквитерпен кадинен, спирт олибанол, терпени: дипентен, камфен, 
алантоин, пинен, феландрен

Етерично масло от Индийски ТАМЯН 100%
(Boswella serrata)

Тамяновото дърво е мъничко широколистно 
дърво, което със своя ръст напомня на малки 
овощни дръвчета. Вирее в Индия, Сомалия, 
Египет, Южна Арабия. Има пепелявосива кора 
и се бели на люспи. Листата са продълговати и 
разположени срещуположно, цветове са бели и 
образуват гроздовидно съцветие. Това растение 
заема много важна позиция в индийската 
медицинска система Аюрведа. В нея босвелията 
се използва от хиляди години като лечебно 
средство за много заболявания. Етеричното масло 
се добива от отделящите се от дър-вото ароматни 
смоли. Основните химични съставки, които се 
откриват в билката и на които се дължат нейните 

характеристики, са тритерпеноидните киселини и алантоин.
Аромат: натрапчив, дървесен, пикантен с оттенък на лимон.
Действие:

•антидепресивно, успокояващо, просветляващо, релаксиращо, оми-
ротворяващо;
•подобрява настроението, придава чувство на покой, подреждамислите;
•подобрява храносмилането, успокоява стомаха, намалява диспепсии, 
премахва уригване, газогонно;
•антисептично, противовъзпалително, болкоуспокояващо,диуретично;
•очистващ ефект върху слизестите обвивки, облекчава хрема,успокоява 
кашлица, бронхит и ларингит;
•очиства белите дробове, благоприятно повлиява дишането,облекчава 
състоянието на болни с астма;
•тонизира матката, спира маточни кръвотечения, намаляваобилни 
менструации;
•намалява болките при цистит, нефрит;
•отсранява не приятните усещания при инфекции на половитеоргни;
•помага при раждане, при следродова депресия, предпазва от развитие на 
лактогенен мастит;
•подмладява повяхващата кожа, стяга кожата, изглажда бръчки;
•ранозаздравяващо, ефективно при циреи, карбункули, пъпки,кожни 
възпаления;
•общотонизиращо, имуностимулиращо, отстранява алергичнипрояви;
•регулира работата на жлезите с вътрешна секреция.
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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:
• аромалампа: 4 - 5 капки, за 15 – 20 минути, 1- 2 пъти дневно;
• аромамедалон: 2 - 3 капки дневно;
• вани: 6 - 7 капки с емулгатор (морска сол, мед, мляко) за 10 – 15мин., 10 
процедури, през ден;
• масаж: 6 - 7 капки на 10 гр. транспортно масло;
• разтривки: 10 капки на 10 гр. транспортно масло
• обогатяване на козметични средства: крем, тоник, гел – 4 - 6капки на 10 
гр. основа;

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.

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 Mela-
leuka 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.
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Показания за употреба:
• депресии, стрес, умствена и физическа умора;
• състояние след нарушение на мозъчното кръвообръщение;
• хронична мозъчно-съдова недостатъчност;
• атеросклероза на съдовете на сърцето и мозъка (ИБС, МСБ, аритмии)
• хипертония;
• хронични бронхити, бронхиална астма;
• стомашно-чревни проблеми: гадене, повръщане, запек;
• жлчнокаменна болест, вирусен хепатит;
• махмурлук;
• понижена активност на имунната система;
• предменструален синдром, за нормализиране на менструалнияцикъл;
• импотенция, фригидност, репродуктивни проблеми при мъже;
• в козметиката за всички типове кожа: старееща, суха, груба, чувствителна, 
купероза.

Начини за използване:
• аромалампа: 4 - 6 капки, за 15 – 20 минути, 1- 2 пъти дневно;
• аромамедалон: 2 - 3 капки дневно;
• вани: 5 - 7 капки с емулгатор (морска сол, мед мляко) за 10 – 15мин., 10 
процедури, през ден;
• масаж: 10 капки на 10 гр. транспортно масло;
• разтривки: 10 капки на 10 гр. базово масло;
• обогатяване на козметични средства: крем, тоник, гел –3 капкина 5 гр. 
основа;
• спринцоване (впръскване) на жени: 5 капки към 1 чаена лъжичка 
растително масло, разтворено в 500 мл. преварена вода.

Противопоказания: индивидуална непоносимост, по време на бременност, по 
време на химиотерапия (тъй като маслото стимулира менструацията).

Състав: етеричното масло Роза столистна (Rosa centifolia) 100%, се получва по 
метода на парна дестилация на цветовете венцелистчета от роза. То съдържа 
до 63% фенилетанол, от 18 до 22% цитронелол, от 10 до 15% гераниол и нерол, 
8% стеароптен, до 2% фарнезол, а също така и други съединения в много малки 
количества.

Етерично масло от Мароканска РОЗА СТОЛИСТНА 100%
(Rosa centifolia)

Столистната роза e градинско цвете с произход 
вероятно от Галската роза появила се през XVI 
век в Холандия. Голяма част от сортовете са били 
въведени и култивирани във Франция.

Достига височина: 1,5 - 2,0 м, ширина - 1,5 - 1,8 м. 
Цъфтежът е през юни-юли. Цветовете са кичести от 
по сто венчелистчета с тежък аромат, Цветовете им 
са често срещан елемент в картините.

Аромат: дълбок, сладък, цветен.
Действие:
• антисептично, бактерицидно, 
противовъзпалително, хемостатично;
• жлъчегонно - подобрява функционалното 
състояние на черния дроби жлъчката;
• отстранява депресии, тонизира и успокоява;

• тонизира сърдечната дейност, стимулира кръвообръщението;
• диуретично - отстранява сърдечни застойни явления, повишава 
капилярния тонус;
• нормализира работата на стомаха при емоционален срив;
• намалява гадене, повръщане, запек;
• за сметка на антисептичните и очистващите си свойства спомага 
заочистване на храносмилателния тракт;
• слабително действие, отстранява спазми в стомашно-чревниятракт;
• неутрализира и извежда токсини от организма, благоприятно действа 
при махмурлук;
• тонизира матката, намалява предменструалното напрежение, стимулира 
вагиналната секреция, нормализира менструалния цикъл;
• повишава половата активност – афродизиак;
• помага при безплодие - при мъже;
• премахва проявите на напрежение и стрес, стимулира секрециятана 
«хормона на щастието» допамин;
• ефективно при всички типове кожа, като особен ефект има призастаряваща, 
суха и чувствителна кожа;
• тонизира и омекотява кожата, помага при възпаления, свива капилярите.
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Маслото Чаено дърво с манука и канука действа подобно на антибиотик със 
широк спектър на действие и е ефикасно противовирусно и противогъбично 
средство. Има противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства, може да 
премахва алергични реакции, ефикасно е при стафилококи и стрептококи.

Основните показания за приложение на маслото Чаено дърво с манука и канука 
са всевъзможни инфекции и проблеми на кожата. Усилва имунитета и намалява 
заболеваемостта от простудни, вирусни и други инфекциозни заболявания. 
Маслото е ефикасно при инфекции на урогениталната система като вагинит и 
цистит. Успешно се прилага при наличие на проблеми със ставите, особено в 
случаите на възпаления. Помага при варицела и херпес зостер. 

Спира растежа на атипични клетки и препятства развитието както на 
доброкачествени, така и на злокачествени новообразования. Предпазва от 
косопад. Дезинфекцира устната кухина, помага при кариес и възпаление на 
венците. Благодарение на маслото от канука има успоко-яващ и антистресов 
ефект, способства за концентрация на вниманието.

Въздействие върху биоенергетиката на човека: защитава от агресивната 
енергетика на външния свят, стимулира психиката и концентрацията на 
вниманието.

Методи за използване:
•Аромалампа: 3-5 к. масло чаено дърво + 3 к. масло лимон (при простудни 
заболявания,за дезинфекция на помещения, за концентрация на 
вниманието);
•Аромавани: 5 к. масло чаено дърво, може в смес и с другиетерични масла 
(кожни заболявания, невродермит, псориазис);
•Аромамедальони: 2-3 к. масло чаено дърво (профилактика на простудни 
заболявания, повишава концентрацията на вниманието);
•Масаж: 5 к. масло чаено дърво на 10 мл. масажно масло (мускулни болки 
след физическо натоварване, облекчава болки в ставите);
•Разтриване: 7-8 к. масло чаено дърво на 10 г. основа (болки в ставите, 
миозити, невралгии);
•Ванички за крака: 2 чаени лъжички „Соли за крака” и 5 к. маслочаено дърво 
(гъбични заболявания, синдром на „студените крака”,отоци на краката);
•Обогатяване на шампоани: 3-5 к. масло чаено дърво на 10 г. основа 
(профилактика на пърхот, педикулоза (въшливост), косопад);
•Вътрешен прием: (само след консултация с лекар!) - 2-3 к. маслочаено 
дърво в чаша билков чай с лъжичка мед (при чревни и други инфекции, 
болести на дихателните пътища, сепсис, гъбични, гинекологични 
заболявания и заболявания на отделителната система- бактерицидно, 
зарастващо, потогонно действие);
•При новообразувания (само по назначение на лекар! ): 1-2 к. маслочаено 
дърво в 1 суп. лъж. мляко или в лъжичка мед и после в чашачай - приема 
се 2 пъти дневно, след хранене, в продължение на 3седмици. Следва 1 
седмица прекъсване и курсът може да се повторя.

Етеричните масла поддържат физическото и душевно 
здраве, и емоционалното равновесие!

• Масло  Лимон    месински – вегетативно-съдова дистония, безсъние, 
главоболие, гадене, стоматит, парадонтоза, жлъчни и бъбречни камъни, 
разширени вени, хемороиди, фурункули, брадавици, пигментнипетна, 
наднормено тегло, целулит, пърхот, чупливост на нокти и коса.
• Масло Портокал сладък – стрес, страх, депресия, тревожност, разсеяност, 
безсъние, хпертония, бронхит, стоматит, парадонтоза, целулит, наднормено 
тегло, нарушено храносмилане, запек.
• Масло Евкалипт – лесна умора, сънливост, меланхолия, херпеси, 
изгаряне, рани, пърхот, косопад, чупливи нокти, бронхит, астма, кашлица, 
диабет, артрит, радикулит, остеохондроза, цистит, простатит, ерозиона 
шийката на матката, бяло течение.
• Масло люта Мента – хипертония, нарушена концентрация на вниманието, 
разширени вени, целулит, наднормено тегло, невралгии, миозит, виене на 
свят, при пътуване, парадонтоза.
• Масло 33 билки – кашлица, прогонване на насекоми, безсъние, 
главоболие, ставни и мускулни болки, тонизиране, мигрена, ухапване 
отнасекоми.
• Масло Чаено дърво с Манука и Канука – простудни заболявания, 
невродермит, псориазис, концентрация на вниманието, мускулни иставни 
болки, невралгии, гъбички, брадавици, херпеси, фурункули, вагинит,  
хемороиди,  ангина, стоматит, парадонтоза.
• Масло Авокадо – м а с а ж н о масло за суха увредена кожа, противбръчки, 
малки травми, укрепване на ноктите, кожни възпаления, грижи за 
боядисвана коса, кървене от венците, парадонтоза.
• Масло Жожоба – м а с а ж н о масло за всякакъв тип кожа, особеносуха, 
бръчки, проблемна кожа, сухи напукани устни, след бръсненеили епилация, 
слънчеви бани, водни процедури, грижа за пети и лакти, келоидни 
цикатрикси, целулит, стрии след бременност или наднормено тегло, за 
суха, чуплива и боядисвана коса.

Кремове
• Гел РС 28 – артрити, артроза, шипове, остеохондроза, подагра,Бехтерев, 
невралгии, радикулити, стрес, синдром на хронична умора, спортни и 
други травми на меките тъкани, миозит; ефективен с ултра звук.
• Крем Хвойна – артроза, подагра, невралгии, миозит, спортни идруги 
травми, хроничен бронхит, кашлица, “студени крака”, неприятна миризма, 
гъбички, хипертония /масажна яка/.
• Крем Мащерка – простудни заболявания, хрема, бронхит, аднексит, 
цистит, простатит, болезнена менструация, запек, лениви черва, 
холецистит, холелитиаза, ХИПОтония, при липса на апетит намазване над 
горната устна/.
• Крем Козе масло – ставни и мускулни болки, невралгии, радикулити, 
арторозо-артрити и др.
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Етерични масла:
• Масло Хвойна – хр. бронхит, подагра, артрозо-артрит, 
невралгии,радикулити, простатит, цистит, холецистит, псориазис, екзема, 
хипертония, възпалителни гинекологични заболявания, нефролитиаза, 
холелитиаза.
•Масло Салвия –хр. бронхит, бронхиална астма, дерматози, невроза, 
дисменорея, климакс, гастрит, хепатит, невроциркулаторна дистония/
НЦД/ от хипотензивен тип.
• Масло Иланг-Иланг – депресия, стрес, страхова невроза, хипертония, 
импотенция при мъже, фригидност при жени, вегетативно-съдова дистония 
от хипертензивен тип.
• Масло Жасмин – намалена умствена и физическа работоспособност, 
импотенция, фригидност, екзема, дерматит, диабет, депресия, безсъние, 
дисменорея, дисфункция на яйчниците, суха, чувствителна кожа.
• Масло Пачули – депресия, безсъние, рани, изгаряне, гъбички, хр.бронхит, 
херпеси, алергичен дерматит, екзема, хемороиди, рагади, мазна коса, 
пърхот, импотенция, фригидност, суха чувствителнакожа.
• Масло Лимонена Маточина – бронхит, бронхиална астма, ставни болки, 
безсъние, неврастения, мигрена, стрес, намалена умствена и физическа 
работоспособност, алергични дерматози, екзема, псориазис, невродермит, 
хипертония, вегетативно-съдова дистония.
• Масло Индрише – дерматози, суха екзема, гъбични заболявания 
накожата, диабет, целулит, невроза, мигрена, нефролитиаза, хипертония, 
неврити, невралгии, преумора, нерно изтощение, депресия.
• Масло Фенхел – бронхит, бронхиална астма, вегетативно-съдовадистония, 
подагра, нефролитиаза, цистит, гастрит, хепатит, алкохолна и никотинова 
интоксикация, проблемна кожа.
• Масло Босилек –хр. бронхит, епидермофития, дисменорея, подагра, 
мигрена, умствена умора, меланхолия.
• Масло Лавандула – псориазис, екзема, дерматити, гъбични заболявания, 
дихателни и урогенитални инфекции, безсъние, депресия, стрес, мигрена, 
миозит, радикулит, невралгия, хормонални нарушения при климакс, 
изгаряния, рани, очистване на организма от шлаки, аритмия, тахикардия, 
хипертония.
• Масло Розмарин – астма, хр. бронхит, коклюш, ХИПОтония, мускулни и 
менструални болки, астения, умствена и физическа преумора, мигрена, 
виене на свят, холелитиаза, холецистит, подагра, пърхот, косопад, рани, 
фурункули, изгаряне.
• Масло бяла Мащерка – кашлица, бронхит, астма, артрит, подагра, 
спортни травми, порезни рани, изгаряне, екзема, дерматит, сърбеж, 
гъбички, келоидни ръбци, метеоризъм, Хипотония, цистит, уретрит, 
вагинит, менструални болки, шлаки, косопад, фрактури, целулит.

11. АРОМАТЕРАПИЯ ЗА СПА ЦЕНТРОВЕ
11.1 Аромавана
Няколко капки етерично масло /според необходимия ефект/ се сипват върху 

емулгатор / мляко, мед, сол за вана, морска сол/ и се прибавят към вана с t на 
водата 37-38 градуса. Времетраене на процедурата 10-15 мин. с постепенно 
увеличаване на времето. Курс 10 вани, през ден.

11.2 Аромамасаж
Към 25 мл. масажно масло /Масло А р г а н а, А в о к а д о, Ж о ж о б а/ се 

прибавят 8-10 капки етерично масло /според необходимия ефект/.
11.3 Компреси /противовъзпалително, обезболяващо, спазмолитично/ Към 

300 мл. топла вода се прибавят 5-7 капки етерично масло, натопява се салфетка, 
леко се изцежда и се полага върху проблемното място, отгоре хартия и суха 
кърпа. Оставя се за 30-40 мин.

11.4. Разтривки 
Към 10 мл. масажно масло се прибавят 10 капки етерично масло /според 

необходимия ефект/, нанася се върху проблемното място и се втрива с енергични 
движения. Идеални са Масла от 33 билки, мащерка, розмарин, лавандула, 
хвойна.

11.5 Инхалации
Вдишване директно от флакона, или 1-2 капки върху салфетка, или 5-6 капки 

етерично масло /според необходимия ефект/ в топла вода в инхалатор. Вдишване 
– дълбоко, равномерно, 3-10 мин. със затворени очи.

11.6 Аромалампа
В проветрено помещение, при затворени прозорци и врата, в съдчето на 

аромалаппата се поставя топла вода, накапва се етерично масло /според 
необходимия ефект/, по 2 капки /за деца 1 капка/, на 5 квадратни метра площ. 
Запалва се под съдчето с вода свещичка, продължителност 15-20 мин.

11.7 Сауна
Според квадратурата на помещението /2 капки на 5 кв.м. площ/ се накапват 

необходимия брой капки етерично масло /според необходимия ефект/ в сода с 
топла вода.

11.8 Обогатяване на козметичи средства
шампоани - в 100 мл. неутрален шампоан се прибавят 10-15 к. етерично масло:

• за мазна коса – масла от розмарин, мащерка, чаено дърво с манука и 
канука;
• за суха коса – масла лавандула, портокал; за растеж на косата –розмарин, 
мащерка;
• против пърхот – масла евкалипт, чаено дърво с манука и канука,мащерка.
крeм – 15-20 капки на 50 мл. неутрален крем.

11.8 Аромамедальон – 1-2 капки масло /според необходимия ефект/върху 
памуче и в медальона. Многократно вдишване през деня.

Внимание! Директно върху кожата, без масажно или друго растително масло 
могат да се нанасят само: Масло от Лавандула, Чаено масло с Манука и Канука 
и 33 билки.

! ! ! Задължително е етеричните масла да са натурални!
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- Крем Календула – травми, хематоми, , суха чувствителна кожа, регенерация на 
кожата след изгаряне или измръзване, болезнена менструация, следоперативни 
шевове, разширени вени в съчетание с масло лимон и крем за вени.

Серия Аргана
- Функционално масло за кожа Аргана
За масаж и ежедневна грижа за кожата. Съхранява естествения хидролипиден 

слой на кожата. Успокоява и овлажнява кожата, изглажда бръчки, заздравява 
ранички, изгаряне, слънчево изгаряне.

- Крем за тяло Аргана
Подхранва, регенерира, омекотява, овлажнява кожата, премахва раздразнения, 

предпазва от неблагоприятното въздействие на околната среда.
- Крем за ръце и нокти Аргана
- Функционално масло за кожа Аргана 
- Шампоан Аргана 
- Масло за крака Аргана

12. АНТИТУМОРНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Масло от Чаено дърво с Манука и Канука - спира растежа на атипичните клетки, 
пречи на развитието на доброкачествени и злокачествени новообразования.

Масло от Мускатова Салвия - имуномодулатор с антиоксидантно и 
противотуморно действие, в началния стадий на рак.

Масло от Индрише - пречи на растежа на раковите клетки.

Масло от Босилек - имуномодулатор с адаптогенно и антиоскидантно действие, 
показано в началния стадий на рак.

Масло от Жасмин - имуномодулатор с антиканцерогенно действие.

Лимон – физическа енергия, съзидателност
Пачули – секс, физическа енергия
Иланг-Иланг – сексуалност, чувственост, емоции.

3.Пъпна чакра – в пъпната област, вибрационна честота в жълто
Функция – воля, сила
Заболявания – язва, диабет, чревни проблеми, лошо храносмилане,проблеми с 

черния дроб, , надбъбречна жлеза, артрит. Пристрастявания – храна, кофеин, хляб, 
подробности, мания за чистене.

Етерични масла: 
Босилек – твърдост, решителност;
Индрише – самочувствие, изява, позитивност; 
Грейпфрут – увереност, представяне, позитивност, свобода; 
Жасмин – самочувстви;
Лавандула – изява;
Лимон – здраве, позитивност;
Портокал – увереност;
Розмарин – увереност;
Иланг-иланг – самочувствие;

4.Сърдечна чакра – разположена е в сърдечната област, вибрира взелен цвят. 
Това е чакрата на безусловната любов, доверието, обвързването, съчувствието и 
надеждата.

Функция – любов.
Ключови концепции – грижовност, съчувствие, доверие, даване и получаване, 

опрощение, готовност за промяна.
Телесни връзки – тимусна жлеза, сърце, бели дробове, диафрагма, рамене, ръце.
Заболявания – сърдечни, високо кръвно налягане, бели дробове, астма, рак на 

гърдата. 
Пристрастявания – цигари, марихуана. Като прощавате вие зареждате собственото 

си изцеление.
Етерични масла:
Босилек – щастие, мир;
Евкалипт – здраве, изцеление;
Индрише – щастие;
Грейпфрут – радост, равновесие;
Жасмин – мир, щастие;
Хвойна – изцеление, мир;
Лавандула – здраве, любов, мир, доволство, почивка; 
Лимон – здраве, изцеление, радост;
Портокал – доволство, щастие, радост;
Мента – изцеление, закрила по време на сън; 
Мащерка – здраве;
Иланг-иланг – мир, любов, радост, доволство;

5.Гърлена чакра – разположена е в ямката между двете ключици всредата на 
гърлото, излъчва в яркосиньо. Тя е енергиен център на личната воля.

Функция – общуване, съзидателност, изслушване, говорене.
Телесни връзки – щитовидна жлеза, уста, шия, рамене, ръце до върховете на 

пръстите.
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Телата ни също пулсират с електрически заряди. Всяка клетка носи заряд и 
когато те се комбинират създават енергийно поле около тялото. Това енергийно 
тяло постоянно взаимодейства със заобикалящата ни среда, независимо дали 
го съзнаваме или не. Чакрите са начинът, по който тялото осъществява това 
взаимодействие. 

Всеки един от седемте главни енергийни центрове носи леко различен заряд. 
Затова те се изобразяват като цветовете на спектъра, които вибрират от ниската 
червена честота в коренната ни чакра до виолетовата честота в нашата теменна 
чакра. Всяка чакра работи с различна вибрация на енергия. 

Етеричните масла притежават способноста да променят вибрационната 
стойност на всичко, с което влизат в съприкосновение. Разпръснати в стаята, те 
обогатяват въздуха с отрицателни йони и уравновесяват атмосферата. Етеричните 
масла могат да имат същото въздействие и върху тялото. Като използваме 
спецефични масла, които резонират с определена чакра или енергиен център 
(ец), ние можем да хармонизираме телесната енергия. 

Думата „чакра” означава „колело” и в действителност телесните чакри са 
въртящи се колела на Ци, които са разположени по дължината на гръбначния 
стълб. Спираловидното движение на енергията нагоре по гръбначния стълб 
прилича на генетичната спираловидна структура на ДНК, градивните блокове на 
живота.

Чакрите са като индивидуални колела на живота, които получават и раздават, 
раздават и получават. Те преминават нагоре през сърдечния център и се свързват 
с космоса чрез короната. Всяка една от чакрите вибрира или се върти с различна 
честота, като поглъща или излъчва различни видове енергия.

СЕДЕМ ЧАКРИ:
1.Коренна – в основата на гръбнака, между половия орган и ануса. Вибрира в 

червения цвят. Оцеляването, проправянето на пътя в животаи осъществяването 
на вашите проекти са някои от задачите й.

Етерични масла: 
Босилек – пари, целенасоченост
Фенхел – смелост
Индрише – защита
Портокал – физическа енергия 
Пачули – физическа енергия, пари 
Хвойна – защита

Функция – желание, удоволствие, сексуалност, създаване на потомство 
Заболявания, свързани с нея – импотентност, фригидност, проблем с матката, 
пикочния мехур, бъбреците, болки в кръста.

Пристрастявания – захар, храна, алкохол, връзки.
2.Сексуална – в долната част на корема, в областа на гениталите ивибрира 

в оранжево. Център на сексуалността, емоциите, интимността, желанието, 
чувствеността и удоволствието. Отговаря за трансформацията на сексуалноста в 
сътворение.

Етерични масла: 
Жасмин – секс, любов
Хвойна – съзидателност

13. ЕТЕРИЧНИ МАСЛА АФРОДИЗИАЦИ

1.Масло ИЛАНГ-ИЛАНГ– със стимулиращо еротично действие,
импотенция при мъже,фригидност при жени.
2.Масло ЖАСМИН – повишава половите функции,
при импотенция и фригидност.
3.Масло ПАЧУЛИ – има стимулиращо еротично действие,
при импотенция и фригидност.
4.Етерично масло НЕРОЛИ – фригидност при жени, импотенция примъже.
5.Етерично масло КАРАМФИЛ – стимулиращо еретично действие.
6.Етерично масло РОЗОВО ДЪРВО – при намалено сексуално желание.
7.Масло Роза столистна – стимулиращо еротично действие.
8.ФИТО – 40 - при намалено сексуално влечение.
9.ЗЕЛЕН ЧАЙ С ЛЮТИВА МЕНТА – мъжете се  нуждаят  от  постоянно постъпване 

в организма на селен, който в съчетание с цинк стимулира синтеза на мъжките 
полови хормони и е необходим за поддържане на нормалните полови функции.

10.ОЛ ДЕЙ ФИТ– тонизира, а цинкът при мъжете участва в синтеза наполовите 
хормони, положително влияе на състоянието на простатната жлеза.

11.АРТИШОК АПЕРО – импотенция и фригидност

14. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И АРОМАТЕРАПИЯ

Тялото ни е основният ни „дом” и можем да разхубавяваме живота си като 
правим енергийни промени на тялото си с фън шуй ароматерапия.

Чакрите са фини енергийни центрове в тялото ни, които провеждат енергия (Ци) 
между тялото и заобикалящата среда. Има седем главни чакри, които очертават 
средната ос на тялото ни. Тези кръгове на енергия са разположени по дължината 
на гръбнака в тялото подобно на главната колона на Дървото на живота. 
Концепцията на чакрите не е нова. Индуистката култура е записала и работила с 
Чакрите преди хиляди години. Индийците използвали своите обширни знания за 
чакрите като средство за лечение, както и за постигане на духовно просветление.

В първите часове по физика научаваме, че всичко независимо от своята 
големина, форма, твърдост се състои от неутрони, протони и електрони, като 
носят положителен и отрицателен заряд.
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Заболявания – болести на гърлото, настинки, схващане на врата, проблеми с 
щитовидната жлеза.

Пристрастявания – пушене, ръководене, вещества за вдишване. 
Етерични масла: 

Босилек – решителност, яснот на мислите.
Индрише – общуване, съдействие
Грейпфрут – щедрост, общуване
Жасмин – съдействие
Хвойна – убеждение
Лавандула – съдействие, одобрение честност, непосредственост 
Лимон – общуване, яснота на мислите одобрение
Мента – решителност, общуване одобрение
Мащерка – решителност, съдействие.

6.Третото око – разположена по средата на челото между веждите,вибрира в 
индигово синьо.

Функция – виждане, интуиция.
Ключови концепции – познание, асновидство, психични сили.
Телесни връзки – епифиза, мозък, нервна система, очи, уши.
Заболявания – слепота, главоболие, кошмари.
Етерични масла:

Босилек – съзнателен разум, пробуждане, проясняване. 
Салвия – мечти
Евкалипт – промяна, концетрация
Грейпфрут – промяна
Жасмин – пророчески сънища
Хвойна – промяна, фокус
Лавандула – съзнателен разум
Лимон – концентрация, фокус
Портокал – концентрация
Мента – съзнателен разум, промяна, концентрация 
Розмарин – памет, концентрация, съзнателен разум 
Мащерка – съзнателен разум.

7.Теменна чакра – върху темено но главата, вибрира виолетово, хилядолистния 
лотос, връзка с космоса, с Бог.

Функция – разбиране
Ключови концепции – вътрешно познание, безкористно служене, духовна 

любов, благословия, единение
Телесни връзки – хипофиза, ЦНС, мускулатура, костна система, кожа.
Заболявания – депресия, отчуждение, оттегчение, апатия.
Етерични масла: 

Салвия – еуфория, мечти, себепознание 
Индрише – себеосъзнание
Жасмин – духовност, пророчески сънища, себеосъзнание 
Иланг-иланг – себеосъзнаване

Везни
Сред всички останали зодии Везните се смятат за 

излъчващи симпатия. Те постоянно търсят равновесието. 
Намират се под знака на Венера и затова търсят тесни, близки 
отношения и връзки. Отнасят се съответно добре и открито 
със заобикалящите ги. Не желаят никого да нараняват и 
поради това почти не се съпротивляват на другите, за да не 
разрушават хармонията. Везните предпочитат да останат 

необвързани и се наслаждават на музикалните страни на живота. Със своето 
романтично еротично излъчване, със склонността си към флиртове и волности, 
те са много привлекателни и въздействат любвеобилно върху другите хора. 
Затова уханието на Везните трябва да бъде романтично и леко – портокал, иланг-
иланг, жасмин. Момини сълзи, мед, зюмбюл са въздушни, леки мириси. Но и 
ароматите на Венера – бензоева смола, виолетки и вербена отпускат и действат 
хармонизиращо върху душата на привлекателните Везни.

Скорпион
Този знак означава интровертни, душевни страсти, 

смърти възраждане, вълшебства и всякакви други дълбоки 
чувства на предусещане и несигурни възприятия. Плутон – 
богът на мрачния Хадес, влияе върху Скорпиона със своите 
мрачни, магически образи и картини. Хората, родени 
под знака на Скорпиона обичат да превръщат всяко 

действие в ритуал. Те се ръководят от дълбините на своите чувства, опитват се 
да пренесат своите предчувствия и видения върху реалността и да преобразуват 
и засилят дори простите факти и обстоятелства. Зашеметяващите и хипнотични 
ухания са част от живота на хората от този знак. Мускусът пробужда нагоните 
и активира сексуалната енергия. Цвят от нарцис засилва и стимулира волята. 
Сандаловото дърво действа укротяващо върху готовността на Скорпиона да се 
изхвърля и самоизтощава. Грейпфрутът изтласква потъналата навътре душа към 
повърхността. Уханията на пачули, чайно дърво и карамфил също подхождат на 
страстния Скорпион.

Стрелец
Стрелецът е толерантно и открито същество. Той мисли 

неконвенционално, разкрепостено и дръзко, предприемчив 
е, способен да се въодушевлява. Неговата любознателност е 
неизчерпаема, иска да открие смисъла на живота. Неговата 
планета Юпитер, най-голямата сред планетите, дарява щастие 

и духовно обновление. От тук Стрелецът е взел своя оптимизъм 
и своето неудържимо, понякога надуто самочувствие и самоувереност. Уханията 
за Стрелеца са възвишени, изискани, чувствени. Кедър, карамфил, нарда, 
мастикс, тамян и мира, мащерка, розмарин, жасмин, иланг-иланг подкрепят 
тържествено склонността на Стрелеца към спиритичното и създават усещането, 
че му поникват криле. Мирисът на жълтугата е сладникав и едновременно 
тръпчив, той насърчава действената активност на Стрелеца.
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Рак
Ракът се владее от Луната, а тя влияе върху жизнените ритми 

и определя променливостта в тази зодия. Раците са от една 
страна майчински грижовни, чувствени, емоционални, от 
друга пък – съблазняващи, изкусителни, диви и инстиктивни. 
Романтичното сърце на Рака е изпълнено с вечен копнеж, 
емоционалният му свят е пренаситен, екзалтиран. Нежният 
мъж Рак дава душевна защитеност и разбиране. В практичните 

неща обаче Раците мъже са по-скоро безнадеждни. В това отношение жените от 
зодия Рак са различни – те знаят точно как да действат. Жената Рак е грижовна 
по природа, но също обича да съблазнява. Чувствителният нос на Раците може 
да бъде примамен от тежки ухания – жасмин, пачули и иланг – иланг, но също и 
касис, ванилия, канела и индийско орехче, лотос и лилия.

Лъв
Лъвовете обичат слънцето. Под знака на Лъва цялата 

природа сияе. Всичко е светло и пищно, пълно с енергия 
и живот. Лъвовете са малко властни, дейни и творчески 
натури. Те обичат лъскавите неща, както и златото. Лъвовете 
имат силно изявен усет за инсценировки и театралничене и 
умеят да увличат другите хора, да ги подпалват със своята 
силна творческа енергия и идеите си. Зодията Лъв се владее 

от Слънцето и от мъжка енергия. При жените от знака Лъв това може да бъде 
много привлекателна и чаровна страна. Такава жена може да се превърне и в 
неустоима, поглъщаща мъжете “вамп”... Уханията на Лъвовете трябва да са 
също тъй силни, сияещи и еротично настройващи, като самите представители на 
зодията. Лъвът се поддава на зашеметяващата сладост на амбрата и туберозата, 
на карамфила, канелата и бензоя, които действат силно енергиино и карат 
пулса да бие по-учестено. Виталните пикантни аромати на пачули, розмарин и 
померанцово масло го привличат и му дават увереност.

Дева
Хората, родени под знака Дева, живеят в настояще то, в 

реалността. Те  умеят много добре да преценяват собствените 
си възможности и способности. Девата всичко вижда, всичко 
чува и надушва. Това означава, че се налага да преработва 
много впечатления. Затова вътрешният живот на Девата е 
богат и хаотичен. Нейната планета – Меркурий, я подкрепя 
в стремежа да внесе порядък в своя вътрешен живот, като 
я дарява с ум, интелект и сръчност, както в устното, така и 
в писменото слово. Девите обичат всичко да планират и 

подгот- вят предварително. Това понякога се изражда в педантичност, защото 
животът е не само изненадващ, но също тъй и опасен. Често Девите живеят и се 
придвижват из живота толкова внимателно и предпазливо, че си умират почти 
като нови. Сандалово дърво, розово дърво, лавандула, зюмбюл – галещо масло 
за мъжа Дева. Мимоза, сандалово дърво, канела, имортел, липов цвят – галещо 
масло за жената Дева.

15. ЗОДИИ И АРОМАТЕРАПИЯ

Овен
Мъжът Овен е борбена натура. Той е прям, деен и не 

говори дълго със заобиколки. Често притежава силно 
еротично излъчване и притегателна сила. Жената Овен не 
е по-различна. Тя е здраво стъпила на земята, обича да е в 
мъжко обкръжение и да си играе със своето приластително, 
покоряващо излъчване. И за двата пола се твърди, че са щедри 
и не са злопаметни, но бързо се помиряват. Жената и мъжът 

Овен биват силно привличани от сетивни, чувствени дразнители. Тези динамични 
типове, подвластни на елемента огън, лесно могат да бъдат подпалени с мириса 
на мускус, пипер и мира, чайно дърво, пачули, както и с пикантни миризми. Но 
тъй като символизират покълващата пролет, те обичат също така и лекия свеж 
бриз, който охлажда духа и дарява настроение и игривост.

Телец
За хората от тази зодия се смята, че са спокойни, стабилни 

и уравновесени. Намират се под влиянието на планетата 
Венера и са артистичен тип със склонност към красивите и 
ценни неща, към лукс и деликатеси, към сетивни и чувствени 
наслади от всякакъв вид. Телецът цени хармонията, това 
му дава стабилност и сигурност. Нуждае се от компанията 

на приятели и семейството. Изкуството, музиката и ценните вещи подхранват 
и подкрепят роман-тичната струна в душата му. Жените и мъжете от зодия 
Телец обичат меките, галещи, ласкаещи композиции от ухания. Те трябва да 
излъчват дълбочина и хармония, за да може Телецът да се отпусне с наслада и 
душевен комфорт. Роза, жасмин, амбра, сандалово дърво, стиракс – винаги най-
изисканото и най-скъпото: това е в състояние да привлече Телеца и да го накара 
да се отклони.

Близнаци
Близнаците са много странни, понякога колебливи рии. 

От този божествен вестител Близнаците са взели своето 
остроумие и чувства за хумор, бързината, богатството на 
ума и духа, наблюда телността и интелекта. Близнаците 
са предопределени за журналистическа професия – поне 
така се говори. За целта им е нужна бистра глава –тежките, 

замайващи ухания са неподходящи за тях. Нежните, свежиаромати на маточина, 
индийско орехче, нарцис и кориандър запленяват Близнака, сандаловото дърво, 
дъбовият мъх, роза и кукула мускатна при-дават лека пикантност, а туберозата в 
малки количества внася в уханието успокояваща топлина.
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Козирог
Козирогът сам си поставя правила и закони, сам се мъмри 

и призовава към прецизност, самоограничава се в своите 
претенции върху съществените неща и е в състояние, без 
да има нужда, да си откаже сам на себе си голяма част от 
житейските радости. В целия му живот няма и следа от 
превземки и екстравагантности, той е срамежлив човек, а 
понякога е и малко префърцунен. За да подкрепи силата 

си, са му нужни ясни, бистри, освежаващи и съживяващи ухания. Перуанският 
балсам изглажда душата на Козирога и пресилените претенции към самия него. 
Палмарозата му дава увереност и успокоение. Кипарис, ветивер, мускус и розово 
дърво, лимон, розмарин, мента са уханията, които го пробуждат и го примамват 
да напусне своята въздържаност.

Водолей
Водолеят стои над трудностите и тежестите на правила  и 

закони. Той е индивидуалист и обича да се измъква от принуди 
и от твърде тесни връзки. Гледа на живота от нещо като птичи 
поглед. Свободата на духа за него стои над всичко, стреми се 
към независимост и е оригинален, изобретателен тип човек. 
Уханните смеси за Водолея трябва да са елегантни и ясни. 

Орхидеята подчертава неговия интелект. Мирисът на нероли, портокал, лимон, 
евкалипт е плодов, свеж и интензивен, подсилва творческите наклонноси на 
Водолея. Ветиверовото масло уталожва неспокойството, а ароматът на кипарис 
и нарда възстановява връзката със земята и предпазва Водолея да не се отдели 
напълно от реалността.

Риби
Любвеобвилно сърце и често хаотичен живот –това 

са типични страни на Рибите. Понякога те невярват, че 
живеят в истинския живот, а предполагат, че един ден ще 
се събудят и ще установят, че в тях е дремела принцеса 
или някаква друга пренебрегвана прочута личност. 
Цялата им чувствителност е обърната към богатия им, 
пълен с фантазии вътрешен живот. Рибите са точно 

обратното на противоположно разположения знак на Девата, при която тънката 
чувствителност е обърната навън, без да се съобразява със собствената им 
личност. Често Рибите са трудно достъпни за контакти и на заобикалящите никак 
не им е лесно с тях. Рибите са чувствителни в тялото и в душата си, бързо се 
намусват и бърчат нос при неизтънчени или банални миризми. Затова уханните 
смеси за тези хора трябва да са нежни и меки. Кориандър, нарда и лавандула, 
фенхел, босилек, анасон, магнолия, теменужки и перуника – това са мириси, 
които действат хармонизиращо върху неспокойните нрави на Рибите, отпускат и 
балсамират нежното, подчертано емоционално “Аз” на Рибите.

17. ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ПРИ БРЕМЕННОСТ

Не се препоръчват следните етерични масла:
Масло Мента /бременност, с хомеопатични и при деца до 6 години/. 
Масло Розмарин /през първата половина на бременността,при деца до 6 

години, епилепсия, хипертония/.
Масло Мащерка / бременност и при деца до 2 години/.
Масло Евкалипт /през първите 4 месеца от бременността, едновременно с 

хомеопатични препарати и при деца до 2 години/
Масло Салвия /бременност и и по време на лактация - кърмене/
Масло Жасмин /първите 4 месеца и без вътрешно използване!/
Масло Пачули /последните седмици на бремеността и вътрешно/
Лимонова Маточина /първите 5 месеца/
Масло Индрише /първите 5 месеца –/стимулира естрогена/; не се приема и 

при използване на противозачатъчни/.
Масло Фенхел /по време на бременност, деца до 6 години и епилепсия/. 
Масло Босилек /възстановява обективността на самооценка, отстранява 

копплекси.
Масло Лавандула – разрешено при бременост, освен при анемия и 

едновременно приемане на йодосъдържащи и желязосъдържащи препарати/.

Противопоказани продукти на ВИВАСАН при бременност: 

Крем Хвойна /и при химиотерапия, и при обострени бъбречни заболявания. 
Масло Хвойна
Хвойнов сироп
Имун Фит
Соеви Изофлавони
Релакс
Метеорин Цистимин Колестина Нигенол 
Линофит /и при лактация/
Гинколин /и при лактация/
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Масло РОЗМАРИН - способства за самопознание, медитация, бързо 
възстановяване на силите. Осигурява пълна енергетична релаксация. Намалява 
агресията, помага да се излекуваме от завист.

Масло БЯЛА МАЩЕРКА - придава мъжество, усилва желанието за действеност, 
помага за преодоляване на плахост. Развива тънките духовни мотивации – 
състрадание, съпреживяване. Способства за обновление на енергията, усилва 
аурата.

Масло месински ЛИМОН позволява бързо и безболезнено да се адаптираме 
към нови условия на живот, към нови хора, повишава жизнения интерес, насочва 
към творческо действие в работата и семейството. Помага за преодоляване на 
трудни ситуации.

Масло сладък ПОРТОКАЛ - повишава оптимизма, вяра в собствените сили 
и обаяние. Възстановява аурата след тежко боледуване и емоционален стрес. 
Препоръчва се при необходимост от съчувствие и духовна топлина.

Масло ЕВКАЛИПТ -помага за бързо възстановяване след стрес, боледуване, за 
подобряване на концентрацията на вниманието и повишаване на интелектуалните 
възможности. Повиишава енергията, отговорна за дълголетието. При конфликти 
или спорове е полезно да напръскаме стаята – това ще понижи напрегнатата 
атмосфера. 

Масло люта МЕНТА -подобрява взаимното разбирателство между близки 
хора, отстранява нервно напрежение.

Масло НЕРОЛИ - то носи приятното чувство на вътрешен мир и помага за 
духовното израстване. Засилва самочувствието и помага за създаване на връзка 
. За хората, които са отчаяни, маслото от нероли ще засили тяхното вътрешно 
съзнание и ще изгради щит около тях. Когато сме лесно раздразнителни, 
маслото ни помага да не се напрягаме толкова и да изживеем живота си с радост 
и спокойствие. Помага да отстраним дълбока емоционална болка, която ни 
лишава от надежда и радост.

Масло РОЗОВО ДЪРВО - дава възможност за по-голяма възприемчивост, 
сетивни възприятия и енергийни потоци. Когато се чувствате обременени от 
света, това масло може да повдигне духа ви и да има балансиращо действие 
върху ума и тялото.

Масло СРЕБРИСТА ЕЛА - покровител на дома, рода, семейството. 

Масло КИМИОН - въздействайки на съзнанието предизвиква емоции, тонизира 
нервната система, помога да се справяме със задачи, изискващи умствено 
напрежение.

16. ЕНЕРГЕТИКА НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА

Масло ХВОЙНА развива целенасоченост и вярност, не приемане и разпознаване 
на лъжата, защитава аурата от агресия, помага да се намери бърз и достоен изход 
от което и да е сложно положение. Помага да се избавим от насоченото навътре 
разрушително раздразнение, да придобием заслужен авторитет, развивайки 
благородство и интелигентност.

Масло МУСКАТОВА САЛВИЯ - спомага за възстановяването и заздравяването 
на аурата след лъжа и изневяра. Способства за откриване на нови възможности 
за самоизява на личността.

Масло ИЛАНГ-ИЛАНГ - то е старинна есенция за ароматизиране, привлича 
любовта и положителната енергия на света, подобрява енергийната обвивка, 
възстановява хармонията, помага за развитието на високите чакри.

Масло ЖАСМИН - жасминът е символ на романтиката и любовта. Това е женски 
аромат. Той отстранява фригидността и усилва чувствеността. Разкрепостява 
свенливите натури, подобрява взаимното разбирателство между партньорите.

Масло ПАЧУЛИ - благородният, топъл аромат на пачули прогонва негативните 
емоции, пробужда творчество, лекота на мислите, настройва на романтична 
вълна. Помага да се справим с всяка ситуация, изискваща анализ и интуиция, 
усилва висшите чакри, помага да усетим неповторимия вкус на любовта и 
доброто, препятства развитието на енергетичен вампиризъм.

Масло ЛИМОНЕНА МАТОЧИНА - успокоява, отстранява депресия и меланхолия, 
подобрява съня и паметта

Масло ИНДРИШЕ - предразполага към нежност. Помага да се попълнят 
енерггийните загуби на пострадалите от любовно съперничество. Отстранява 
комплекс за непълноценност и зависимост от чуждото мнение.

Масло ФЕНХЕЛ - помага  бързо да отхвърлим заблуждения, грешни и 
несправедливи изводи. Помага спокойно и трезво да гледаме истината в очите, 
предпазва аурата от травми. Отваря чакрите за обновление.

Масло СЛАДЪК БОСИЛЕК - възстановява обективността на самооценка, 
отстранява комплекси.

Масло ЛАВАНДУЛА - способства за самопознание, медитация, бързо 
възстановяване на силите. Осигурява пълна енергетична релаксация. Намалява 
агресията, помага да се излекуваме от завист.
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18. ЕТЕРИЧНИ МАСЛА В КОЗМЕТИКАТА

1.МАСЛО Розмарин – „Елексир на унгарската кралица“, която от 60годишна 
се превръща в млада и привлекателна девойка. Идеално за мазна кожа и коса 
(пърхот и косопад).МАСЛО Розмарин 2 к. + МАСЛО Лимон 3 к. + 10 гр. крем - за 
мазна, склонна към възпаления кожа.

2.МАСЛО Нероли – с опияняващ, слънчев аромат, желан от принцеси,шейхове 
и крале. Портокалите са познати от 1-ви век, но Маслото Нероли от 17-ти век. 
Кръстено е на Ана-Мария де ла Термори принцеса на Нероли. Високо ценен 
срещу треска и чума. Символизира богатство, украсява булченски венчета. 
Пчелите обожават портокаловите цветчета и правят ароматен и апететен мед. От 
1 тон цвят – 1 л. масло затова е много скъпо. В световен плат гдишния добив е 2 
тона. Заличава белези и стрии, нишковидни капиляри; повишава еластичността 
на кожата; за обогатяване на козметични средства – крем, тоник, маски 4-5 к. на 
10 гр. основа (леко парене за 2-3 мин.). Използва се и за духовно израстване, да 
живеем живота си с радост и спокойствие.

3.МАСЛО Жасмин ( 10% Жасмин и 90% М. Жожоба)- «лунна светлинана 
любовта» - Индия. Символ на романтика и любов. Клеопатра - съблазнява Марк 
Антоний – платната на кораба са били пропити с опианяващия аромат на М. 
Жасмин. Един литър масло се получава от ръчно набрани повече от 300 цвята. 
За суха и чувствителна кожа, увеличава еластичноста; за отстраняване на белези, 
дерматити; подмладява, освежава, леко избелва кожата. 3 – 4 капки на 5 гр. 
основа.

4.МАСЛО Пачули – привлича богатство; за ароматизиране на спално бельо 
и дрехи; намалява апетита. За старееща кожа, регенериране на клетките, при 
напукана кожа я омекотява, отстранява зачервяване, при проблемна кожа (акне, 
екзема, белези). Има лифтинг ефект, бързо стяга отпусната след диети кожа, 
корегира фигурата; антигъбично. 5 – 7 капки на 5 гр. основа.

5.МАСЛО Лимон – подобрява цвета на кожата на лицето; избелва пигментни 
петна; премахва съдовия рисунък на веничките на лицето; укрепва и избелва 
ноктите (ваничка или директно накапване); избелване на зъбите (върху пастата 
за зъби); чуплива коса и нокти.

6.МАСЛО Портокал – за суха кожа; възпалителни процеси на кожатаи акне; 
почиства кожата; избелва пигментни петна, изравнява цвета на кожата. В козм: 
към Крем или Лосион; за бърз загар на кожата. За повяхнала кожа – 1к. към крем; 
за регенерация; за косата – 5 к. към 10 гр. шампоан при пърхот, суха коса.

19. АРОМАТЕРАПИЯ ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА

Ароматерапията има широко приложение както при възрастни, така и при 
деца, но при стриктно спазване на необходимите правила и точна дозировка 

според възраста.

ПРАВИЛА
•  Курсът не трябва да е повече от 2 - 3 седмици: повторение след почивка 
от 1 седмица.
• Не се нанася неразредено масло върху кожата и лигавиците, освен Масло 
Чаено дърво, Масло Лавандула и Масло 33 алпийски билки.
•  Да не се прилагат дози, които превишават допустимите.
• Да се провери детето за алергия към някое от маслата – 1капка към 1ч.л. 
растително масло, капва се на лакетната свивка – проверка след20 мин. и 
24 часа. Реакцията е положителна, ако освен нормалнотолеко зачервяване 
и леко парене има подутина и оток. Проверка запоносимост на миризмата 
– капва се 1 к. от маслото върху кърпичка –за вдишване 1 ден.
•  Първите 2 вани са с времетраене не повече от 5 мин., аромалампа –
първите 2 не повече от 10 мин.
•  При епилепсия – 2 пъти по-ниска концентрация и след консултация 
слекар!
• При сърдечни заболявания, бронхиална астма, спастичен бронхит –след 
консултация с лекар!
• Съхранявайте флаконите с етерични масла плътно затворени, на тъмно, 
недостъпни за деца.

МЕТОДИ
•  Аромалампа – 1 к. на 5 кв. м. площ.
•  Аромамедальон – 1 к. за вдишване през деня.
• Студени инхалации – вдишване от шишенцето или по-добре след капване 
върху памучна салфетка 1 мин. или в чинийка със студенавода 1-2 к. – без 
навеждане към съда. Не на кърмачета!
• Горещи инхалации – след 5-6-та годинка. Към 1 ч.л. сода бикарбонат се 
капва 1 к. от маслото и се прибамят към 1 чаша топла вода –вдишване 5-10 
мин.
•  Ароматни вани – t 36-37 градуса на водата, маслото се капва 
върхуемулгатор /сода, сол, мляко, мед/, първата вана 5 мин., следващитедо 
10 мин., 10-15 процедури през ден или ежедневно, продължениепо 1-2 
вани седмично.
• Масаж – 5-7 к. от подходящото етерично масло към 50 мл. Функционално 
масло Аргана или растително масло, за бебета 1 к. на 15 мл.10-15 процедури.
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21.МАСЛО Тамян индийски – от ароматната смола. При старееща кожа, 
възрастови бръчки, повяхваща кожа. Обогатяване на козметични средства: крем, 
тоник, гел за душ – 4 капки на 5 гр. основа.

22.МАСЛО Сребриста ела – при трофични язви, понижава кръвната захар. 
Обогатяване на козметични средства: кр. тоник, гел за душ –4-6 капки на 10 гр. 
основа.

23.МАСЛО Роза столистна – За всички видове кожа, при застаряваща суха и 
чувствителна кожа. Обогатяване на козметични средства: крем, тоник, гел за душ 
– 3 капки на 5 гр. основа.

24.МАСЛО Жожоба – вечно зелен храст в пустинята. За всеки типкожа, суха, 
възпалена, лющеща се, повяхнала, отпусната, застаряваща, бръчици около очите, 
проблемна кожа, сухи устни, уплътнена кожа на длани и стъпала, келоидни 
белези, стрии, за всеки тип коса.

За белези: 1 суп. лъж. + 2-3 капки МАСЛО Розмарин или МАСЛО Лавандула 
и Мента или М. Лимон и Портокал; устни: 1 суп.лъж. + по 1 капки Лимонова 
Маточина и Мента.

25.МАСЛО Авокадо – овлажнява, подхранва суха и повяхнала кожа, 
възстановява еластичноста на кожата, бръчки; укрепва ноктите; укрепва косата 
особено боядисвана. Обогатяване на крем, тоник: на 10 мл.+ 10 капки авокадо; 
нокти – 1 с. л. + 2-3 капки от Масло лимон или Евкалипт, Розмарин, Пачули, 
Мащерка Лавандула.

7.МАСЛО Мащерка – зарастване на ранички, екзема, дерматит, гъбички, 
укрепване на косата, възстановяване структурата на ноктите. Извежда шлаки, 
газове. За укрепване на косата: 3 к. на 5 гр. шампоан. Ваничка за нокти: 3 к. на 
емулгатор (мляко или морска сол) в 1 л. вода.

8.МАСЛО Лавандула – без базово масло: изгаряне, проблемна кожа,псориазис, 
екзема, дерматит; зарастване на ранички; ванички при уморени крака или 
неприятна миризма и изпотяване.

9.МАСЛО Босилек – проблемна кожа: гнойно-възпалителни заболявания на 
кожата, зачервяване, ранички.

10.МАСЛО Хвойна – при мазна кожа, акне и др. пъпки, почиства кожата.

11 . МАСЛО Иланг-Иланг – за суха и мазна кожа, акне, раздразнение на кожата, 
ухапване от наскоми. 5 капки + 5 гр. основа.

12.МАСЛО Лимонова Маточина - алергия, псориазис, невродермит.

13.МАСЛО Индрише – суха, увредена, чувствителна кожа: акне, възпаление, 
регенерация, след изгаряне и измръзване на кожата. Херпес – чисто масло.

14.МАСЛО Фенхел – изглажда бръчки подобрява цвета на кожата: 6капки на 5 
гр. основа

15.МАСЛО Евкалипт - почиства кожата,  засилва регенерацията накожните 
клетки – херпес, акне; пърхот, косопад. Циреи, пъпки, изгаряния, порезни рани, 
ванички за крака при неприятна миризма, умора.(5 капки върху емулгатор). 7 
капки на 5 гр. основа в козметиката; шампоан 5 капки на 10 гр. основа.

16.МАСЛО Мента – възпалителни заболявания на кожата, акне.

17.МАСЛО 33 билки – ухапване от насекоми, зачервяване, сърбеж,оток, 
обезболява – в течен сапун няколко капки.

18.МАСЛО Кимион – стяга кожата, регенерира, ефективно за мазнакожа, 
резорбира хематоми, инфектирани рани, циреи. Внимание – незначителен 
фототоксичен ефект?

19.МАСЛО Карамфил - евгенол – обезболяващо, заздравяване на ранички. 
Обогатяване на крем, тоник, промиване на рани с 2% р-р.

20.МАСЛО Розово дърво – само за външна употреба! Подмладяващо, при 
старееща кожа, против бръчки; като дезодорант. Обогатяване на крем, тоник - 3 
капки на 5 гр. основа.
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АРОМАТИ в ДЕТСКАТА СТАЯ

Приятният аромат в детската стая създава атмосфера на топлина и защита. 
Повечето деца, които растат в обстановка на приятни аромати, са по-спокойни, 
жизнирадостни и уверени в себе си, боледуват по-рядко от онези свои връстници, 
които са лишени от тези естествени аромати. Добре е ароматите да се сменят по-
често.

С помоща на ароматите се подобрява паметта и вниманието на децата.
Малките деца реагират чудесно на Масло Портокал при състояние на 

превъзбуда и неадекватно поведение. Маслото Портокал допринася за добър 
сън.

Масло Лавандула – успокоява детето след бурни игри преди сън.
Масло Лютива мента и Лавандула – потискат чувството за страх и
неувереност.
При увеличена честота на респираторни инфекции ароматизирайте въздуха в 

детската стая с някое от маслата от Чайно дърво, Мащерка, Евкалипт, Лютива 
мента, Розмарин, 33 билки, спрей Вива Плюс, може и в различни комбинации.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И УЧИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ

Учениците и студентите в древния Рим и Гърция са носели венчета от растения, 
излъчващи аромат на различни етерични масла, за да подсилят паметта си.

Масло Розмарин – напръскайте носната кърпичка на детето и ще се повиши 
концентрацията на вниманието и паметта, ще се стимулира мозъчното 
кръвообръщение, укрепва се сърцето и нервната система.

Масло Розмарин и Масло Лавандула – комбинация 2:4, освобождава детето 
от страх от контролно упражнение, тест или изпитване, вдъхва увереност.

Масло Лавандула – вана преди сън прави истински чудеса. Отстранява нервната 
възбуда, релаксира, сънят става дълбок и продължитилен, без кошмари. Сутрин 
детето се събужда по-лесно и се чувства отпочинало и бодро.

Масло Лютива мента – активизира работата на главния мозък и придава 
физическа сила. 

При обучение учениците подлагат очите си на големи натоваярвания, което се 
отразява върху физическото и умствено състояние на децата. Японски психолози 
са доказали, че насищането на въздуха с етерчно Масло от Лимон повишава 
работоспособността, намалява сънливостта и въздейства благоприятно на очите.

Стоматит
Гаргара 3 пъти дневно с комбинации от Масло Лютива мента, Масло Лимон и 

Масло Мащерка или Масло Чаено дърво, Масло Лавандула и Масло Лимон - по 
1 к. от всяко масло на 1 ч.л. сода бикарбонат, в 1 чаша топла вода.

УНГ заболявания
Хрема

Масло Евкалипт, Чаено дърво или Мащерка –вдишване 1 мин. от шишенцето /
по-добре 2-3 капки върху салфетка/ 4-5 пъти с прекъсване от 1 мин. Процедурата 
се повтаря 3-4 пъти дневно. Аромалампа с Масло Евкалипт, Масло Чайно дърво 
и Масло 33 билки. Преди сън добър ефект има напръскване на възглавницата с 
Вива Плюс, който облекчава дишането и допринася за спокоен сън.

Тонзилит
Парни инхалации с Масло Мащерка и Масло Евкалипт. Чести гаргари /5-8 пъти 

дневно/ с Масло Чаено дърво, Масло Розмарин и Масло Лавандула. На 1 ч.л. 
сода бикарбонат по 1 к. от всяко масло и се разтварят в 1 чаша топла вода. Или 
гаргара с 3 супени лъжици вода + 3 суп. лъж. ябълков оцет + 3 капки Масло Чаено 
дърво – няколко пъти през деня. Нанасяне на Крем Мащерка + Крем Хвойна под 
челюстите / проекцията на тонзилите/ с масажиране.

Болки в гърлото
Гаргара с Масла Чаено дърво, Масло Лимон или Масло Евкалипт –по 1 к. от 

всяко масло в чаша топла в
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Термично изгаряне
Добър ефект имат Масло Лавандула и Масло Чаено Дърво

Коклюш
Парни инхалации с масло Лавандула. Те успокояват детето,  намаляват  

възпалението на бронхите и ефективно премахват кашлицата

Бронхит
Парни инхалации с комбинации по 1 капка от етеричните масла: Ма-щерка 

+ Лавандула + Евкалипт или Лавандула + Евкалипт + Чаено дърво. Добре е на 
гърдите да се втриват изброените масла, разредени с масло Аргана или зехтин 
/по 1 к. от всяко масло на 30 мл. основа/. Или може да се използва вместо тях с 
много добър ефект Крем Мащерка и Крем Хвойна – за намазване на гърдите и 
гърба. Дрехите на детето отпред на гърдите се напръскват с Вива Плюс.

Грип
Вани или парни инхалации с маслата Чаено дърво, Лавандула, Лимон и 

Евкалипт. Дезинфекция на въздуха с масло Чаено дърво и Лимон или Масло 33 
билки. Добър ефект се постига с напръскване в стаята с Вива Плюс /във въздуха, 
на пердето или през ноща на възглавницата/. Едновременно с това – вътрешно 
приемане на Зелен чай с лютива мента, Боровинка Витал или Имун Фит.

Заболявания на устната кухина

Зъбобол
Върху тампон от памук се капва 1 капка масло Чаено дърво и се допира до 

болния зъб до обезболяване или с Масло 33 билки при деца след 6 години.

Растеж на зъбки
Върху възглавничката на бебето се капва 1 к. масло Лавандула. Една капка 

масло Лавандула се прибавя към 1 ч. л. зехтин и се втрива в бузките на детето.

АРОМАТЕРАПИЯ за ДЕЦА
при РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Простудни заболявания
През пролетта и есенно-зимния сезон простудните заболявания се увеличават. 

Това се обуславя от понижаване на температурата на въздуха и недостатъчно 
адекватен отговор на адаптогенната система на детския организъм към резките 
промени на времето. А също така недостиг на витамини, недостиг на естествения 
фон на ароматни вещества във въздуха и намален ултравиолетов фон.

Ако детето вече се е разболяло етеричните масла:
• ще свалят t ;
• ще премахнат главоболието и мускулните болки;
• ще намалят интоксикацията;
• ще засилят имунната система;
• ще намалят риска от усложнения.

Най-подходящите методи за борба с простудните заболявания са инхалациите 
и ваните с етерични масла. Ако болестта току що е започнала /тръпки, обща 
отпадналост без t/ най-подходяща е вана с Масло Лавандула, особено преди сън 
или вана с Масло Мащерка 3-4 капки към 1 суп. лъж. Сол за вана или морска сол 
за 1 пълна вана, t на водата 38 градуса, за 10- 15 мин. Не се използва вана при t 
на детето 38 и повече градуса!

Висока температура
Масло 33 билки 5-7 капки в 500 мл. топла вода – разтриване, кожата на 

гърдите, гърба, врата, под мишниците и слабините с напоена във сместа 
кърпа. Не сваляйте t на децата, ако е под 38 градуса. Това може да доведе до 
удължаване на болестта и до неадекватно формиране на имун-ния отговор на 
детския организъм.

Кашлица
Инхалация с комбинация от маслата Мащерка, Лавандула, Евкалипт и 

Розмарин.
При суха кашлица оптимална е комбинацията от маслата Евкалипт, Лавандула 

и Чаено дърво.
На деца над 6 год. капнете на бучка захар 1 к. Масло от 33 билки, 2 пъти дневно 

за смучене.
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Ларингит
Парна инхалация с масло Мащерка и масло Лавандула – по правилата. 

Вдишването на етерични масла и водни пари омекотява сухата и възпалена 
лигавица на дихателните пътища, улеснява дишането, премахва болките в 
гърлото, дезинфекцира лигавицата. Едновременно се препоръчва и разтриване 
в областта на гръдната кост с крем Мащерка.

Синуит
Парни инхалации с маслата Лавандула, Розмарин, Евкалипт, или Мащерка. 

Могат да се комбинират или да се редуват. Студени инхалации с Вива Плюс. Крем 
Мащерка - много добър ефект се постига с намазване проекцията на синусите, 
върху носа и много малко в нослето 1-2 пъти дневно.

Кървене от носа
Намокря се с ледена вода един тампон от памук и се капва върху него 1 капка 

масло Лимон. Внимателно се поставя в кървящата ноздра. Два часа след спиране 
на кървенето тампонът се изважда много внимателно. Желателна е консултация 
с оториноларинголог.

Болки в ухото
Болките в ухото са симптом на възпаление на външния слухов канал или на 

вътрешното ухо. Една чаена лъжички зехтин се затопля в дланта до t на тялото, 
прибавят се 3 капки масло Лавандула или Чаено дърво. Намокря се един 
тампон от памук в разтвора и внимателно се поставя във външния слухов канал. 
Когато болката премине тампонът се изважда и се заменя с чист памук. Болката 
намалява и с топли компреси с Масло Лавандула. Разтрива се околоушната 
област със същите масла или с Крем Мащерка.

Очни болести
Ечемик – това е възпаление на луковицата на косъм на миглите и мастната 

жлеза на клепача, което е резултат на преохлаждане или намаляване защитните 
сили на организма, често е израз на хиповитаминоза. Към малко мед се добавя 
по 1 капка масло Розмарин и Лавандула. Добавя се толкова брашно, че да се 
направи малко топче. Топчето се спле-сква и налага на ечемика, докато премине

7-12 години Лавандула, Чаено дърво, Розмарин 
(намалява се концентрацията на 
етеричните масла, защото започва да 
работи ендокринната система )

не повече от 
10 капки

12-15 години Лютива мента (не се препоръчва 
на момчета и едновременно с 
хомеопатични средства)

не повече от 
15 капки

15-18 години Всички етерични масла Вивасан не повече oт 
15 капки

ДОЗИРОВКА НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА VIVASAN ЗА ВАНА

До 1 година Лавандула, Чаено дърво 1 капка на 10 л. вода

1-5 години Лавандула, Чаено 
дърво, Портокал, Лимон 2 капки на 10 л. вода

6-10 години Лавандула, Чаено 
дърво, Портокал, Лимон, 
Лютива мента, Мащерка, 

Розмарин, Вива Плюс, 
Евкалипт, 33 билки

3-5 капки на вана

10-14 години Лавандула, Чаено 
дърво,

Портокал, Лимон, 
Лютивамента, Мащерка, 

Розмарин, Вива Плюс, 
Евкалипт, 33 билки

5-8 капки на вана

Етеричните масла поддържат физическото и душевно здраве, и 
емоционалното равновесие!
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Охлузвания
Обработка с чисто Масло Чаено дърво, след предварително почиства-не с 3% 

кислородна вода.
Синини, натъртване /кръвонасядане/

Ледени компреси с Масло Лавандула. Когато синината придобие зеленикаво-
жълт цвят се нанася Крем Календула обогатен с Масло Розмарин или Лимон за 
по-бързо заздравяване на натъртеното място.

Изкълчване
Като първа помощ се поставя компрес с Масло Лавандула, Лютива Мента или 

Чаено дърво, след което се намазва с Гел Р.С. 28.

УПОТРЕБА НА НЯКОИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА СПОРЕД ВЪЗРАСТТА

Етерично масло Възраст на детето
Чаено дърво, Лавандула от 6 месеца
Портокал, Лимон от 1 година
Евкалипт, Масло 33 билки от 2 година
Лютива мента, Мащерка, Розмарин, 
Вива Плюс

от 6 години
от 6 години

ДОЗИРОВКА на ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
ПРИ НАНАСЯНЕ на КОЖАТА при ДЕЦА

Възраст на детето Етерично масло Дозировка на 
30 мл. основа

6-10 месеца Лавандула,Чаено дърво 2 капки

1-5 години Л а в а н д у л а , Ч а е н о 
дърво, Портокал, Лимон

2 капки

6-7 години Лавандула, Чаено 
дърво,

Портокал, Лимон

4-6 капки
7-10 капки

Розмарин, Лютива 
мента, Мащерка (в 
комбинация с други 
масла)

не повече от 3 капки

Лавандула, Чаено 
дърво

10-15 капки

Розмарин, Мента, 
Мащерка, Масло 33 

билки

5 капки

СТОМАШНО - ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Болки в коремната област
Могат да се появят при спазми на червата, не добро смилане на храната в стомаха, 

запек, глисти, дискинезия на жлъчните пътища и червата, психоемоционално 
напрежение и др. Ако въпреки взетите мерки продължават 1-2 часа, трябва да се 
направи консултация с лекар. 

Компрес върху корема – към 500 мл. топла вода се добавят 2-3 капки Масло 
Мащерка или Лавандула. В разтвора се потапя марля, леко се изстисква и се 
налага върху предната стена на корема. 

При деца над 6 години може да се направи лек масаж – в 1 ч. л. Функционално 
масло Аргана се прибавят 1-2 капки масло Мащерка или масло Лавандула. 
Сместта се нанася с кръгови движения по посока на часовниковата стрелка върху 
кожата на предната стена на корема. По същия начин може да се използва Крем 
Мащерка.

Запек
Запек може да се появи при липса на ферменти в стомашния сок, намалено 

съдържание на баластни вещества в храната, наличие на възпалителен процес 
в стомаха и червата, дисбактериоза.При нарушена моторна функция на червата 
– прави се лек масаж на коема по посока на часовниковата стрелка с масло 
Розмарин или масло Мащерка или масло Лютива мента – 3-5 капки в 30 мл. 
основа, или с Крем Мащерка. Успоредно да се дава един от продуктите на 
Вивасан: Артишок Битер, Ябълков оцет, Боровинка Витал, Стимусан Дринк.

Липса на апетит
Намаленият апетит при деца може да е симмптом за заболяване на стомаха и 

дванайсетопръстника, дискинезия на червата, глисти, дисбактериоза, хронични 
интоксикации, психоемоционални разстройства, операции, травми на главата и 
др. Използва се едно от маслата от Портокал, Лимон, или Лютива мента – върху 
бучка захар за смучене по 1 к. дневно. Крем Мащерка – намазване под носа ½ 
час преди хранене. Едновре-менно с това – Екстракт Артишок /преди хранене!/ 
Ябълков оцет, Зелен чай.

Детски травматизъм
Малки травми на меки тъкани 

Веднага се капват няколко капки неразредено Масло Чаено дърво или Масло 
Лавандула върху раната.

Масло Лавандула - неколкократно капване върху засегнатия участък след 
предварително охлаждане със студена вода. Успокоява болката, предпазва от 
образуване на мехури и оток.
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