
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРОМАТЕРАПИЯ 
ПРИ ДЕЦА 

        
 
 
 
 
 

Информацията в това ръководство е 
предоставена от Доц. д-р. к.м.н Анна Драганова 

 

 

 

Важно! Всички рецепти в ръководството се отнасят САМО и 

ЕДИНСТВЕНО до продуктите на фирма Vivasan 



 
 

До началото на  ХХ – ти  век лечебните средства са били изключително от 
природни продукти. ХХ – ти  век стана век на големите открития. Билките бяха 
почти напълно забравени. Създадоха се много нови химични препарати, на 
които се възложиха големи надежди, но разочарованието не закъсня. 
Химията не е панацея. Алергията, дисбактериозата, привикването и много 
други усложнения са все по-чести и особено за крехкия детски организъм. 
През 70-те години на миналия век в Европа се извърши „зелената 
революция“. През последните години се възобнови интересът към 
фармацевтичните възможности на растителните видове. Търсят се нови 
природни лекарства, нараства тенденцията „назад към природата“. 
Ароматерапията заема своето достойно място в медицината.  
       Използването на екологично чисти суровини и най-нови, но проверени и 
изпитани  технологии важи както за възрастни, така и най-вече за деца. 
Установено е, че 40% от заболяванията започват в детска възраст. 
Благодарение на своето щадящо действие, фитопродуктите  респективно и 
натуралните етерични масла са особено полезни за деца.  „Нежната 
медицина“ е подходяща и за най-нежните създания – децата.  При правилна 
дозировка, индивидуален подход и точен избор, етеричните масла нямат 
отрицателно влияние върху организма на детето, не предразполагат към 
привикване и не нарушават физиологичните процеси в организма на децата. 
       Децата са най-голямата радост, с която Бог ни дарява. Но те са 
чувствителни, с нежна кожа, лесно ранима психика. Това налага особено 
внимание и  деликатност при използване на натурални етерични масла при 
деца. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Принципи и правила  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички принципи и правила за ароматерапия при възрастни се отнасят и за 
деца. 

. Задължителна е абсолютна сигурност в произхода на етеричното масло;  

никакво съмнение, че маслото е 100% натурално. 

.  Да се провери детето за алергия към маслото, което ще се използва – 1 к. 

към 1 ч.л. растително масло, капва се на лакътната свивка – проверка след 
20 мин. и след 24 часа. Реакцията е положителна, ако освен нормалното леко 
зачервяване и леко парене има подутина и оток. 

. Проверка за поносимост на миризмата: капва се 1 к. върху кърпичка – за 

вдишване в продължение на един ден – ароматът на маслото трябва да е 
приятен за детето. 

. Прецизна дозировка според точната възраст на детето. Да не се прилагат 

дози, които превишават допустимите. 

. Времетраене на курсът ароматерапия да е не повече от 2-3 седмици, ако 

се налага повторение на курса - след почивка от 1 седм. 

.  Не се нанася неразредено масло върху кожата и лигавиците, освен НЕМ 

Чайно дърво с Манука и Канука, НЕМ Лавандула, и НЕМ 33 билки. 

. Първите 2  аромавани  да  са  с  времетраене  не повече от 5 мин, само 2-

3 к. НЕМ в 1 с.л. емулгатор /мляко, сметана, сол/.  



 
 

. Аромалампа – 1 к. на 5 кв. м. площ; първите 2 процедури да са с 

времетраене не повече от 5-10 мин. 

.  При епилепсия – 2 пъти по-ниска концентрация на разрешеното натурално 

етерично масло и след консултация с лекар! 

.  При сърдечни заболявания, бронхиална астма, спастичен бронхит – след 

консултация с лекар! 

.  Съхранявайте флаконите с етерични масла плътно затворени, на тъмно, 

недостъпни за деца. 

. При деца до 7 годишна възраст етерични масла не се приемат вътрешно. 

. При деца до 12 месеца /до 1 год./ се препоръчват безопасните етерични 

масла НЕМ Портокал, НЕМ Лавандула, НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука.  

. За аромамасаж е необходима само 1 к. от маслото разредено в 1 с.л. 

базово масло.  

. За ароматизация на въздуха 1 к. на 10 кв. м. площ. 

. При деца от 1 до 5 год. се препоръчват НЕМ Портокал, НЕМ Лавандула, 

НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука. 

. За деца от 6 до 12 год. може да се използват натуралните етерични масла 

използвани и при възрастни, но в двойно по-ниска концентрация. 

. При деца по-големи от 12 год. дозировката на натуралните етерични масла 

е както при възрастни. 
 
 

Методи за използване на натурални етерични 
масла при деца 
 
.  Аромалампа  В съдчето за изпарение на аромалампата се налива топла 
вода и се прибавя от подходящото масло 1 к. на 5 кв. м. площ на 
помещението, пали се свещичката за 10-15 мин. при затворени врати и 
прозорци. След процедурата помещението се проветрява. 
 
. Студени инхалации – ароматът на етеричното масло се вдишва от 
шишенцето, което не трябва да държи детето или по-добре след нанасяне на 
1 к. върху памучна кърпичка  или в чинийка със студена вода 1-2 к. Дишането 
да е дълбоко и равномерно. Продължителност на процедурата 3-6 мин. при 
затворени очи. Не на кърмачета! 
 
При вдишване, молекулите на етеричното масло попадат на рефлекторната 
зона на носа, предизвикват импулси, които отиват в главния мозък и 
повлияват функциите на нервната система, повишават съпротивителните 
сили на детето към инфекциозни болести. При затруднено дишане инхалации 
не се провеждат. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Горещи инхалации – след 5-6 годинки! Към 1 ч.л. сода бикарбонат се капва  
1 к. от маслото и се прибавя към 1 чаша гореща, но не кипяща вода в чайник. 
Вземете лист от дебела хартия, запушете с нея чучура на чайника. 
Внимателно вдишване на парата 5-8 мин. Вдишването на натурално етерично 
масло заедно с топлите водни пари омекотява  възпалената слизеста обвивка 
на  дихателните пътища, дишането се облекчава, болките в гърлото 
намаляват.  
 
. Ароматни вани – при t 36-370 градуса на водата, маслото /дозировка според 
възрастта/ се капва върху емулгатор /сода бикарбонат, сол, мляко / и после 
във водата. Продължителност на първите две процедури 5 мин., следващите 
до 10-15 мин. Провеждат се 10-15 процедури през ден или ежедневно, следва 
продължение по 1-2 вани седмично. Благодарение на добрата проникваща 
способност на натуралните етерични масла, те бързо преминават през 
кожата и постъпват в лимфната и кръвоносната системи и оказват 
благоприятно въздействие на централната и периферна нервна система, на 
белите дробове, червата, бъбреците. 
 
. Аромамасаж – смесва се базово масло с натурално етерично масло с 
дозировка според възрастта . За бебета е достатъчна 1 к. на 1 с.л. базово 
масло. Необходими са 10-15 процедури ежедневно. 
 
 



 
 

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, жизнерадостни и уверени в себе си, боледуват по-рядко от онези 
свои връстници, които са лишени  от удоволствието на приятни, естествени 
аромати. С помощта на ароматите се подобрява паметта и вниманието на 
децата.  Добре е ароматите да се сменят по-често.        
       Малките деца реагират чудесно на НЕМ Портокал  при състояние на 
превъзбуда и неадекватно поведение, то допринася и за добър сън. 
       НЕМ Лавандула – успокоява детето след бурни игри преди сън. 
       НЕМ Мента и НЕМ Лавандула – потискат чувството на страх и 
неувереност. 
       При увеличена честота на респираторни инфекции ароматизирайте 
въздуха в детската стая с някое от маслата /по избор, според възраста/: НЕМ 
Чайно дърво с Манука и Канука, НЕМ Мащерка, НЕМ Евкалипт, НЕМ Мента, 



 
 

НЕМ Розмарин, НЕМ 33 билки, Спрей Вива Плюс, може и в различни 
комбинации на тези масла. 
 

 
Училищни проблеми и натурални етерични 
масла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Учениците и студентите в древния Рим и Гърция са носели венчета от 
растения, излъчващи аромат на етерични масла подсилващи паметта 
/розмарин/. 
        НЕМ Розмарин –1 к. върху салфетка за вдишване  ще  повиши 
концентрацията на вниманието и паметта, стимулира мозъчното 
кръвообръщение, укрепва сърцето и нервната система. 
       НЕМ Розмарин + НЕМ Лавандула – комбинация 1:2, освобождава детето 
от страх от контролно упражнение или изпитване, вдъхва му увереност. 
       НЕМ Лавандула – аромавана преди сън прави истински чудеса. 
Отстранява нервната възбуда натрупана от деня, релаксира, сънят става по-
дълбок и продължителен, без кошмари. Сутрин детето се събужда по-лесно 
и се чувства отпочинало и бодро. 



 
 

       НЕМ Мента – активизира работата на главния мозък и придава физическа 
сила. 
       НЕМ Лимон - учениците подлагат очите си на големи натоварвания, което 
се отразява върху физическото и умствено състояние на децата. Японски 
психолози са доказали, че насищането на въздуха с НЕМ Лимон повишава 
работоспособността, намалява сънливостта и въздейства благоприятно на 
очите. Затова НЕМ Масло Лимон се използва в класните стаи. 
 
 

Ароматерапия при някои заболявания при деца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Болки в гърлото 
 
. Гаргара с НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука 2-3 к. + 3 с.л. оцет + 3 с.л. 
вода, 3-4 пъти дневно. 
 
. Бронхит 
 
.Студена или гореща инхалация с  комбинации от: НЕМ Мащерка + НЕМ 
Лавандула или НЕМ Евкалипт + НЕМ Лавандула /по правилата/. 
 . Втриване: НЕМ Мащерка + НЕМ Лавандула или НЕМ Евкалипт + НЕМ 
Лавандула - добре е на гърдите да се втриват изброените масла, разредени 
с Функционално  масло Аргана или зехтин /по 1 к. от всяко масло на 30 мл. 
основа/. Може да се използва вместо тях Крем Мащерка Вивасан. Дрехата на 
детето отпред на гърдите се напръсква със Спрей Вива Актив Вивасан /спрей 
с комбинация от натурални етерични масла/. 



 
 

 
. Висока температура 
 
 .  Разтриване :    НЕМ 33 билки 5-7 капки в 500 мл. хладка вода – разтриване 
с напоена в този разтвор памучна кърпа на кожата на гърдите, гърба, врата, 
под мишниците и слабините. Не сваляйте t на децата ако е под 38о. Това може 
да доведе до удължаване на болестта и до неадекватно формиране на 
имунния отговор на детския организъм. 
 . Или: топло разтриване с разтвор от по 1 к. НЕМ Лавандула + НЕМ Чайно 
дърво с Манука и Канука + 200 мл. топла /не гореща/ вода. 
 
. Грип 
 
. Аромавана и инхалации с НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука, или НЕМ 
Лавандула или НЕМ Евкалипт.  
. Дезинфекция на въздуха с НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука и НЕМ 
Лимон или НЕМ масло 33 билки. Добър ефект се постига с напръскване в 
стаята  със Спрей Вива Актив във въздуха, на пердето или през нощта на 
възглавницата. 
 
. Детски травматизъм 
 
       . Малки травми на меките тъкани – веднага капване на няколко капки 
неразредено НЕМ Масло Чайно дърво с Манука и Канука или НЕМ Лавандула 
върху раничката. 
       . При термично изгаряне –НЕМ Лавандула, неколкократно капване върху 
засегнатия участък след предварително охлаждане със студена вода. 
Успокоява болката, предпазва от образуване на мехури и оток. 
       . Охлузвания – обработка с чисто НЕМ Масло Чайно дърво с Манука и 
Канука, след предварително почистване с 3% кислородна вода. 
       . Синини, натъртване, кръвонасядане - ледени компреси с НЕМ 
Лавандула. Когато синината придобие зеленикаво-жълт цвят се нанася Крем 
Календула 1 см. обогатен с НЕМ Розмарин 1 к. или НЕМ Лимон 1 к. - за по-
бързо заздравяване на натъртеното място. 
       . Изкълчвания – като първа помощ /до преглед от лекар/ се поставя 
компрес с НЕМ  Лавандула, НЕМ  Мента  или  НЕМ  Чайно  дърво  с  Манука  
и  Канука, после  намазване  с Гел Р.С. 28. 
 

. Заболявания на устната кухина 

       . Зъбобол – върху тампон от памук се капва 1 к. НЕМ Чайно дърво с 
Манука и Канука или НЕМ 33 билки и се допира на бузата отвън на проекцията 
на болезнения  зъб до обезболяване. 
       Ако на бебето му растат зъбки – върху възглавничката му се капва 1 к. 
НЕМ Лавандула и 1 к. НЕМ Лавандула се прибавя към 1 ч.л. зехтин и се 
втрива в бузката на детето отвън срещу никнещия зъб. 
       . Стоматит –жабурене 3 пъти дневно с комбинации от по 1 к. НЕМ 
Мента, НЕМ Лимон и НЕМ Мащерка към 1 чаша топла вода.  



 
 

. Или: жабурене с НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука + НЕМ Лавандула + 
НЕМ Лимон - по 1 к. от всяко масло върху  1 ч.л. сода бикарбонат и към 1 чаша 
топла вода.  
. Или: жабурене само с 1 к. от горните масла на 1 ч.л. сода бикарбонат, в 1 
чаша топла вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Кашлица 
 
       Студена или гореща инхалация след 5-6 години! Към 1 ч.л. сода 
бикарбонат се капва  1 к.   НЕМ Мащерка или НЕМ Лавандула или НЕМ 
Евкалипт или НЕМ Розмарин за 3-5-6 мин.  
      Ароматизиране на детската стая с комбинация от маслата НЕМ 
Евкалипт, НЕМ Лавандула и НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука. 
. Или  аромалампа 1 к. на 5 кв.м.площ от тези масла по избор за 5-10 мин.  
. За смучене - на деца над 6 год. давайте върху бучка захар 1 к. НЕМ 33 билки 
2 пъти дневно за смучене. 



 
 

       Аромамасаж на гърди, шия, гръб с по 1 к. от НЕМ Евкалипт, НЕМ 
Лавандула и НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука  /избор според възраста/ –  
към 1 с.л. базово масло. 
       Добър ефект имат Крем Мащерка Вивасан и Крем Хвойна Вивасан за 
разтриване на гърдите.  
                                 
. Коклюш 
 
        Студена или гореща инхалация с НЕМ Лавандула, което успокоява 
детето, намалява възпалението на бронхите и ефективно премахва 
кашлицата. 
 
. Ларингит, Фарингит 
 
       Студена или гореща инхалации с НЕМ Мащерка или НЕМ Лавандула – 
по описаните правила. Разтриване в областта на гръдната кост с Крем 
Мащерка Вивасан. 
        
. Повръщане 
 
       НЕМ Лимон 2 к. + 200 мл. топла вода. Натопява се памучна кърпа, 
изтисква се и се поставя върху корема. Повтаря се неколкократно - след 2 
мес. възраст! 
 
.  Подсичане 
 
       НЕМ Масло Чайно дърво с Манука и Канука  1 к. или НЕМ Лавандула 1 к. 
към  
1 ч.л. Масло Жожоба или зехтин – намазване след подмиване с 0.5 л. топла 
вода + 1 к. НЕМ Лавандула или НЕМ Нероли или НЕМ Роза /при всяка смяна 
на пелената/. 
       Или тънко намазване с Крем Чайно дърво с Манука и Канука Вивасан.  
 
  
. 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. Спомагат и недостигът на 
витамини, липсата на естествения фон на ароматни вещества във въздуха, 
намален ултравиолетов фон, снижен имунитет. 
        Ако детето вече се е разболяло – ще помогнат натуралните етерични 
масла: 
. те ще свалят високата  t ; 
. ще премахнат главоболие и мускулни болки; 
. ще намалят интоксикацията; 
. ще засилят имунната система; 



 
 

. ще намалят риска от усложнения. 
        Най-подходящите методи за борба с простудните заболявания са 
инхалациите и ароматните вани с натурални етерични масла. 
       Ако болестта току що е започнала /тръпки, обща отпадналост без 
висока t / - най-подходяща е аромавана с НЕМ Лавандула /дозировка според 
възраста/, особено преди сън или вана с НЕМ Мащерка към 1 с.л. емулгатор 
за 1 пълна вана, с t на водата 380, за 5-10 мин. Не се използва аромавана при 
t на детето 38 и повече градуса! 
 
. Себорейни корички на главата 
 
 . Втриване  НЕМ Масло Чайно дърво с Манука и Канука 1-2 к.  към 50 мл. 
детски шампоан, втрива се на главичката, следва измиване. Използва се до 
оздравяване.  
 
. Стомашно-чревни заболяванвия 
 
Болки в стомаха /при спазми на червата, запек, глисти, дискинезия на 
жлъчните пътища и червата, психоемоционално напрежение и др./ 
. Компрес върху корема – към 500 мл. топла вода се добавят 2-3 капки НЕМ 
Мащерка или НЕМ Лавандула. В разтвора се потапя марля или памучна 
кърпа, изстисква се и се поставя върху корема. 
. Лек масаж - при деца над 6 години може да се направи смес от 1 ч.л. 
Функционално масло Аргана + 1-2 к. НЕМ Мащерка или НЕМ Лавандула. 
Сместа се нанася с много леки кръгови движения по посока на часовниковата 
стрелка върху кожата на корема. По същия начин може да се използва Крем 
Мащерка. 
       Ако въпреки взетите мерки болките продължават 1-2 часа, трябва да се 
направи консултация с лекар! 
Запек /при липса на ферменти в стомашния сок, намалено съдържание на 
баластни вещества в храната, наличие на възпалителен процес в стомаха и 
червата, дисбактериоза/. 
. Лек масаж на корема по посока на часовниковата стрелка с по 1 к. НЕМ 
Розмарин + НЕМ Мащерка и НЕМ Мента /избор според възраста/ в 2 с.л. 
базово масло или с Крем Мащерка.  
       Успоредно с това може да се дава Артишок Аперо /дозировка според 
възраста/. 
 
 Липса на апетит /при заболяване на стомаха и дванайсетопръстника, 
дискинезия на червата, глисти, дисбактериоза, хронични интоксикации, 
психоемоционални разстройства, операции, травми на главата и др./ 
. За смучене НЕМ Портокал или НЕМ Лимон или НЕМ Мента – 1 к. дневно 
върху бучка кафява захар за смучене ½ час преди хранене /избор на маслото 
според възрастта/.  
. Апликация  1 к. НЕМ Мащерка + 1 к. зехтин –нанасяне под носа /над горната 
устна/ ½ час преди хранене. Или Крем Мащерка – намазване под носа ½ час 
преди хранене. 
 



 
 

УНГ заболявания 
 
 Кървене от носа /епистаксис/ – намокря се с ледена вода един тампон от 
памук и се капва върху него 1 к. НЕМ Лимон. Внимателно се поставя в 
кървящата ноздра. Два часа след спиране на кървенето тампона се изважда 
внимателно! Желателна е консултация с оториноларинголог. 
 
Болки в ухото – те са симптом на възпаление на външния слухов канал или 
на вътрешното ухо. На памучен тампон се капва 1 к. зехтин + 1 к. НЕМ Чайно 
дърво с Манука и Канука или +1 к. НЕМ Лавандула и внимателно се поставя 
във външния слухов канал вечер, сутринта се сменя с нов тампон. Разтрива 
се околоушната област със същата комбинация масла или с Крем Мащерка.  
 
Синуит 
 
. Студена или гореща инхалация с НЕМ Лавандула или НЕМ Розмарин или 
НЕМ Евкалипт или НЕМ Мащерка. Могат да се  редуват- за всеки ден с едно 
от маслата. 
Много добър ефект се постига с намазване над синусите 1-2 пъти дневно с 
Крем Мащерка. 
 
Хрема - подходящи са НЕМ Евкалипт, НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука 
или НЕМ Мащерка /избор според възраста/ –вдишване 1 мин. от шишенцето 
или 1 к. върху салфетка, вдишване 4-5 пъти дневно.  
. Аромалампа  1 к. на 5 кв.м. площ на помещението с НЕМ Евкалипт или НЕМ 
Чайно дърво с Манука и Канука или НЕМ 33 билки за 10 мин. /избор според 
възраста/.  
. Напръскване на възглавницата вечер преди сън със Спрей Вива Актив 
Вивасан, който облекчава дишането и допринася за спокоен сън. 
 . Ароматизация на въздуха в стаята на детето с НЕМ Лимон, НЕМ 
Евкалипт, НЕМ Лавандула, или  НЕМ Чайно дърво с Манука и Канука  /2-3 к. 
върху пердето/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УПОТРЕБА  НА  НЯКОИ  НАТУРАЛНИ  ЕТЕРИЧНИ  МАСЛА  
ПРИ  ДЕЦА  СПОРЕД  ВЪЗРАСТТА 

 
 

Натурално етерично масло                                                      Възраст на 
детето 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Чайно дърво, Лавандула                                                                       от 2 месеца 
………………………………………………………………………………………… 
Портокал, Лимон                                                                                   от 1 година 
………………………………………………………………………………………… 
Евкалипт, Масло 33 билки, Босилек, Лимонена трева                      от 2 години 
………………………………………………………………………………………… 
Салвия, Хвойна                                                                                      от 2 години 
………………………………………………………………………………………… 
Мащерка, Розмарин                                                                               от 6 години 
………………………………………………………………………………………….. 
Фенхел, Спрей Вива Актив                                                                   от 6 години 
………………………………………………………………………………………….. 
Мента -не се препоръчва и по време на пубертета                               от 6 
години 
………………………………………………………………………………………….. 
Индрише                                                                                                  от 6 години 
………………………………………………………………………………………….. 
Жасмин, Иланг-иланг, Пачули                                           след полово съзряване 
 

ДОЗИРОВКА  при ДЕЦА 
НА НАТУРАЛНИ ЕТЕРИЧНИ  МАСЛА  ПРИ 

НАНАСЯНЕ  НА  КОЖАТА /+ БАЗОВО МАСЛО 1 с.л./  

Възраст на               Етерично масло                             Дозировка на 
детето                                                                                  30 мл. основа 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
6-10 месеца           Лавандула, Чайно дърво                      2 капки 
…………………………………………………………………………… 
1-5 години             Лавандула, Чайно дърво, 
                                Портокал, Лимон                                4-6 капки 
……………………………………………………………………………… 
6-7 години       Лавандула, Чайно дърво, 
                         Портокал, Лимон                                       7-8 капки 
                      ………………………………………………………………. 
                         Розмарин, Мента 
                         Мащерка (в комбинация                            не повече от 
                         с други масла)                                                     3 капки                 
……………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . 
                         Лавандула, Чайно дърво                            10-15 капки 
………………………………………………………………………………. 
                         Розмарин, Мента, Мащерка                       5 капки 
                         Масло 33 билки 
……………………………………………………………………………….. 



 
 

7-12 години     Лавандула, Чайно дърво, 
                         Розмарин ( намалява 
                         се концентрацията на етеричните 
                         масла, защото започва да работи               не повече  
                         ендокринната система )                               от 7-8 капки 
………………………………………………………………………………. 
12-15 години   Мента (не се препоръчва 
                         на момчета и едновременно с 
                         хомеопатични средства) 
………………………………………………………………………………. 
15-18 години   Всички етерични масла Вивасан               не повече 
                                                                                                от 10-15 капки 
………………………………………………………………………………. 
 

„Primum non nocere“ 
/На първо място: не вреди! 

Хипократ  
ДОЗИРОВКА  НА НАТУРАЛНИ ЕТЕРИЧНИ  МАСЛА  ЗА АРОМАВАНА ПРИ ДЕЦА 

/+ емулгатор/ 
 
До 1 година    Лавандула, Чайно дърво                                1 капка на 10 л. вода 
………………………………………………………………………………………. 
1-5 години      Лавандула, Чайно дърво,  
                        Портокал, Лимон                                             2 капки на 10 л. вода 
………………………………………………………………………………………… 
5-10 години    Лавандула, Чайно дърво,                                3-5 капки на вана 
                        Портокал, Лимон, Мента,                                3-5 капки на вана 
                        Мащерка, Розмарин, Вива Плюс,                   3-5 капки на вана 
                         Евкалипт, 33 билки                                         3-5 капки на вана 
………………………………………………………………………………………… 
10-14 години  Лавандула, Чайно дърво, Розмарин                  5-8 капки на вана 
                         Портокал, Лимон,Ммента,                                 5-8 капки на вана 
                         Мащерка, Евкалипт,                                           5-8 капки на вана  
                         Евкалипт, 33 билки                                             5-8 капки на вана 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОЗИРОВКА НА НАТУРАЛНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА  
 

ЗА МАСАЖ И РАЗТРИВКИ ПРИ ДЕЦА /+ БАЗОВО МАСЛО/ 

 
  
Възраст                                  Етерични масла                        На 30 мл./2 с.л./ 
                                                                                                        базово  масло 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6-12 месеца                   Лавандула, Чайно дърво                                     2 капки 
………………………………………………………………………………………………. 
1-5 години                     Лавандула, Чайно дърво, Портокал                   4-6 капки 
………………………………………………………………………………………………. 
5-7 години                     Лавандула, Чайно дърво, Портокал                  7-8 капки 
                                        Розмарин,Мента,Мащерка                            
………………………………………………………………………………………………. 
7-12 години                   Лавандула, Чайно дърво,                                   10-15 
капки 
                                        Розмарин, Мента, Мащерка                                5 капки 
………………………………………………………………………………………………. 
12-14 години              Лавандула, Чайно дърво, Розмарин            не повече от10 
капки 
                                         Мащерка                                                               5 капки 
                                         Мента                                                      не се препоръчва 
за  
                                                                                                                             
момчета 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


