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AROMATERÁPIA 
Az aromaterápia a legáltalánosabb meghatározás szerint az illóolajos növények, a belőlük 
kinyert kivonatok és az illóolajok használatán alapuló gyógyeljárások összessége. A tudo-
mányterület meghatározását illetően azonban a kutatók véleménye egyáltalán nem egységes. 
Van, aki aromaterápia alatt az illóolajok kizárólag inhalálással történő alkalmazását, mások 
viszont a fertőzéses megbetegedések orvosi ellenőrzés mellett történő kezelését értik. Emellett 
több kutató is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a belélegzett illóolajok és illatanyagok mi-
lyen hatással vannak az emberi szervezetre. 

Az aromaterápia kifejezés első használata (1937) René-Maurice Gattefossé kozmetikai ve-
gyész nevéhez fűződik, aki a modern tudományos gondolkodás és az orvosi gyakorlat kereté-
be ágyazva alkotta meg az „illóolajok alkalmazásán alapuló gyógyító rendszerét”- az aromate-
rápiát-, de tudott az illóolajok idegrendszerünkre és érzelmeinkre kifejtett hatásairól is.  

 

AROMATERÁPIÁS  ALKALMAZÁSOK 

 

BELÉLEGZÉS  

Az aromalámpába vagy a párologtatóba tett illóolajokkal egyszerre frissíthető fel a he-
lyiség levegője és varázsolható kellemes illat otthon, munkahelyen, nyaralókban. Meg-
fázásos időszakban célszerű naponta többször illóolajat párologtatni, mert ezzel ked-
vezőtlen körülményeket teremtünk a levegőben terjedő kórokozók fejlődéséhez, és 
egyben serkenthetjük az immunrendszer működését is. Párologtatás céljából radiátorra 
elhelyezett és vízzel töltött edénybe, vagy az aromalámpába cseppentsünk 6-10 csepp 
illóolajat.  

Párologtatásnál az illóolajok mennyiségének meghatározására nincsenek pontos ada-
tok, az itt megadottak egy átlagos méretű szoba légterének frissítésére ajánlottak. Min-
denkinek saját magának érdemes kitapasztalni, hogy mennyi illóolajat kell elpárolog-
tatni ahhoz, hogy a helyiségben kellemes illat legyen és az olaj ne irritálja a szagló-
szervet. 

A levegő úgy is frissíthető és/vagy fertőtleníthető, ha pumpás permetezőbe töltött 300 
ml-nyi vízhez 8-12 csepp illóolajat adunk, majd alaposan összerázzuk, és a levegőbe 
permetezzük. 
Az illóolajok belélegzésének az is gyakori módja, hogy zsebkendőre vagy párnaszélre 
cseppentjük azokat, és az onnan elillanó illóolajokat lélegezzük be. 

Az illóolajok belélegzés során leggyorsabban az agy limbikus rendszerére gyakorolnak 
hatást. A belélegzett illóolajok enyhíthetik fáradtságunkat, javíthatják közérzetünket és 
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segíthetik az elalvást. Cseppentsünk papír-zsebkendőre 1-1 csepp illóolajat, és előbb 
az egyik, majd a másik orrnyíláson keresztül lélegezzük be. E módszer alkalmazását 
gyermekeknél 5-7 éves koruk előtt nem ajánljuk.  

INHALÁLÁS 

Az illóolajok inhalálása a fentebb ismertetett belélegzésnek „intenzívebb” formája, 
ahol a szervezetbe jutó illóolajok koncentrációja magasabb, a hatások pedig gyorsab-
ban és erőteljesebben jelentkeznek. Éppen ezért az inhalálás hatékony módszer a re-
kedtség, a nehézlégzés és a köhögéssel járó légúti megbetegedések (légcsőhurut, hörg-
hurut) kezelésében.  

Inhalálás céljára 1 liter forró vízbe 3-8 csepp illóolajat tegyünk. A felszálló illóolajos 
gőzt legalább 5 percig orron keresztül, vagy szájon át lélegezzük be (a vízpára is segíti 
a letapadt váladék kiürülését). Az inhalációt naponta egy-három alkalommal tanácsos 
végezni és a betegség súlyosságától függően azt több napon, esetleg több héten át na-
ponta meg kell ismételni. Az inhaláció befejeztével kb. 1 órán keresztül ajánlatos ab-
ban a helyiségben maradni, ahol inhaláltunk. 5 évesnél kisebb gyermekeknél nem 
szokták az inhalációt ajánlani, és egyes illóolajok (pl. borsmenta-, eukaliptusz-) alkal-
mazása is ellenjavallt.  

BOROGATÁS  

Hideg (langyos) borogatás javasolt a hirtelen fellépő panaszok (heveny, akut) esetén, 
így például sérülések okozta fájdalom és duzzanat kezelésére, vagy lázcsillapításra. A 
felmelegedett borogatást cseréljük ki. Meleg borogatást rendszerint krónikus, visszaté-
rő tünetek, fájdalmak enyhítésére (pl. menstruációs görcsök, hátfájás, bélgörcsök, ízü-
leti gyulladások, köszvény) szoktak ajánlani. A meleg borogatás javítja a vér- és nyi-
rokkeringést, tágítja a pórusokat, és csökkenti a fájdalmakat. A borogatás elkészítésé-
hez egy tál (kb. 2 liter) vízbe tegyünk 4-5 csepp, előzőleg egy kanálnyi mézben elke-
vert illóolajat, és a vízzel alaposan keverjük össze. Ezt követően mártsunk bele egy 
puha ruhadarabot, azt jól itassuk át az illóolajos vízzel, majd enyhén kicsavarva he-
lyezzük a kezelendő felületre. A meleg borogatást fedjük be meleg törölközővel, majd 
20 perc után a nedves felületet töröljük szárazra.  

BEDÖRZSÖLÉS,  BEKENÉS  

Reumás panaszok, ficamok, rándulások, zúzódások és légúti megbetegedések esetén 
előnyös alkalmazásmód, ha a kezelés helye érintésre, nyomásra nem érzékeny. Az al-
kalmazott illóolajok helyi vérbőséget idéznek elő és enyhe érzéstelení-
tő/fájdalomcsillapító, valamint - a mellkasra és a hátra kenve - köhögéscsillapító és 
köptető hatással is rendelkeznek. Bedörzsöléshez 6-10 csepp illóolajat keverjünk el 1 
evőkanál zsíros olajban vagy 70%-os alkoholban.  

MASSZÁZS 

A masszázs: simításból, gyúrásból, dörzsölésből, rezegtetésből és szelíd ütögetésből 
álló, kézzel végzett kezelés, amely kedvező hatással van a vázizomzatra, a vér- és nyi-
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rokkeringésre, és a közérzetet is javítja. A masszírozáshoz használt olaj általában nö-
vényi zsíros olajat és kevés illóolajat tartalmaz (masszázsolaj készítéséhez 6-10 csepp 
illóolajat keverjünk el 1 evőkanál zsíros olajban). A masszázshoz használt illóolajok 
elsősorban a bőrbe, valamint a mélyebben lévő szöveti részekbe és a vérpályába eljut-
va fejtik ki jótékony hatásukat, de a masszázs során elillanó és belélegzett illóolajok 
nyugtató és/vagy frissítő, a hangulatot kedvezően befolyásoló hatásai is érvényesül-
hetnek. A masszázsolaj készítéséhez felhasznált növényi olajok pedig nem csak fontos 
vivőanyagok, hanem a bőr védőrétegében található olajsavban és esszenciális zsírsa-
vakban is gazdagok, ezért többek között bőrpuhító és bőrtápláló hatásokkal is kiegé-
szítik a masszázsolajban lévő illóolajok kedvező tulajdonságait.  

AROMAFÜRDŐ  

A meleg víz felületéről felszálló illóolajok a szaglószerven keresztül perceken belül ki-
fejtik hatásukat az agyban. Az illóolajok részben a levegővel és a párával együtt belé-
legezve a tüdőből választódnak ki, részben pedig a bőrön keresztül szívódnak fel, majd 
a véráram közvetítésével jutnak el a különböző szövetekbe, szervekbe. Mozgásszervi 
megbetegedések, izomfeszülés, nőgyógyászati panaszok, alvászavarok esetén az aro-
mafürdő jótékony hatású lehet. Készítéséhez keverjünk el 5-10 csepp illóolajat 1 evő-
kanál tejben, tejszínben vagy habfürdőben, majd a keveréket adjuk a fürdővízhez. A 
fürdés javasolt időtartama legalább 10-15 perc. 

Az aromafürdő részfürdőként alkalmazva is jótékony hatású lehet a láb frissítésére, pi-
hentetésére, ill. egyes gombás fertőzések kezelésére. Készítéséhez cseppentsünk 5-10 
csepp illóolajat 1 teáskanálnyi sóra vagy szódabikarbónára, majd keverjük el egy tál 
(kb. 2 liter) langyos vízzel, és 10-15 percig áztassuk benne a lábat. Kellemes, frissítő 
hatású, ha áztatás közben finoman masszírozzuk a lábfejet.  

SZAUNA 

A szaunázás jótékonyan hozzájárul a szervezet ellenállóképességének serkentéséhez, 
enyhíti a légúti megbetegedések panaszait, kedvezően befolyásolja az izomzat tónusát 
és a kedélyállapotot. A szaunázás fenti hatásai illóolajok, illóolaj keverékek, szauna 
olajok használatával fokozhatók. Az illóolajokból/keverékekből vagy szauna olajokból 
2-5 cseppet adjunk a felöntő kanál vizéhez, majd öntsük a forró kövekre. A művelet 
igény szerint ismételhető.  

A szaunázás bizonyos esetekben (pl. magas vérnyomás, szívbántalmak, egyes akut 
gyulladásos folyamatok) ellenjavallt, ezért szaunázás előtt konzultáljunk háziorvo-
sunkkal. Fokozatosan szoktassuk magunkat a szaunázáshoz, ne vigyük túlzásba a hő 
terhelést. Az illóolajok mérsékelten tűzveszélyesek, ezért azokat ne öntsük hígítatlanul 
a forró kövekre, ne keverjük alkohollal, valamint ne tároljuk a forró szaunában. Hasz-
nálatuk során gondoljunk az esetleges egyéni olajérzékenységre, használat után pedig 
gondoskodjunk a szauna kamra alapos átszellőztetéséről.  

KOZMETIKAI  KÉSZÍTMÉNY  
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Ide tartoznak a házilag előállított illóolajos készítmények, pl. szájvíz, illóolajos pako-
lás, mellápoló termékek, körömápoló termékek, arclemosók, arctisztítók, testápolók, 
babaápoló termékek, masszázs- és fürdőolajok, stb. 

A készítmények elkészítéséhez számos recept található a termékekhez mellékelt hasz-
nálati útmutatóban, szóróanyagainkon, a honlap Felhasználási javaslatok, receptek ro-
vatában, valamint Dr. Rácz Gábor - Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet: Aromaterápia minden-
kinek című könyvében.  

ILLATSZER,  ARCSZESZ 

10-15 csepp illóolajat oldjunk fel 70 ml 100%-os alkoholban, majd 48 óra eltelte után 
adjunk az elegyhez 2 evőkanál vizet és finoman rázzuk össze az üveg tartalmát. Ez-
után újabb 48 óráig hagyjuk állni a keveréket, majd szűrjük le egy papírszűrőn. Ha túl 
erősnek érezzük az illatot, akkor további víz hozzáadásával hígíthatjuk. Illatszerként 
használva töltsük pumpás üvegcsébe a keveréket. Arcszeszként dörzsöljünk néhány 
cseppet az arcbőrbe.  

 

ILLÓOLAJOK  

 

CITRUSFÉLÉK  OLAJAI 

ÉDESNARANCS 

Az édesnarancs illóolajat (Aurantii dulcis aetheroleum) a narancsfélék családjába 
(Rutaceae) tartozó, Kínában őshonos, örökzöld édesnarancsfa (Citrus aurantium var. 
dulcis, syn. Citrus sinensis) gyümölcsének külső terméshéjából nyerik ki hidegen saj‐
tolással, majd ezt követő szűréssel és centrifugálással, mintegy 0,5‐1% mennyiség‐
ben. Az olaj színe sárgától narancssárgáig többféle árnyalatot ad, illata édeskés. A 
közérzetjavító és fertőtlenítő hatású olaj fő alkotórésze a legalább 80‐90%‐ban jelen‐
lévő limonén. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos édesnarancs illóolajat 
aromafürdő; inhaláció; masszázs‐ és fürdőolajok, valamint aromalámpás párologtatás 
formájában légtér fertőtlenítésre és frissítésre; nyugtalanság és szorongás oldására, 
alvászavarok megszüntetésére, illetve kozmetikai jellegű bőrpanaszok kezelésére 
használják. Fontos illatösszetevője a különféle friss, citromos alapillatú illatszereknek 
és parfümöknek. 

Az édesnarancs terméshéjából kinyert illóolaj nem mérgező, a bőrt nem irritálja, 
nincs bőrérzékenyítő és fototoxikus hatása. 

 

EGZOTIKUS ILLATOK 
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EUKALIPTUSZ 

A citromos eukaliptusz illóolajat a mirtuszfélék családjába (Myrtaceae) tartozó citro‐
mos eukaliptusz (Eucalyptus citriodora) friss leveleiből és hajtásvégeiből vízgőz desz‐
tillációval állítják elő, 0,5‐2%‐os hozammal. Az olaj színtelen vagy halványsárga színű, 
édeskés, balzsamos, citromra emlékeztető.  

Fő alkotórésze a citronellál (70‐85%), mely vegyület mellett citrál és egyéb aldehidek, 
valamint alkoholok (citronellol, geraniol és izopulegol ‐ valamennyi 5‐10%‐nyi meny‐
nyiségben) találhatók. Az olaj főbb hatásaiként az alábbiak említhetők meg: 
antimikrobiális, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, nyugtató és rovarriasztó.  

A citromos eukaliptusz olajt az említett hatásai miatt légúti‐ és mozgásszervi pana‐
szok, bőrfertőzések kezelésére, valamint szúnyogok és más rovarok távoltartására al‐
kalmas készítmények összetevőjeként használják fel, részben aromalámpás párolog‐
tatás, részben külsőleg alkalmazható fürdő‐ és masszázsolajok, illetve egyéb készít‐
mények formájában. 

 

FENYŐFÉLÉK  OLAJAI 

BORÓKA 

A boróka illóolajat (Aetheroleum juniperi) a ciprusfélék családjába (Cupressaceae) 
tartozó közönséges boróka (Juniperus communis) érett álbogyóiból vízgőz‐
desztillációval nyerik ki, mintegy 2‐3%‐os hozammal.  

Az olaj: színtelen vagy halványsárga színű, fűszeres és a terpentinre emlékeztető illa‐
tú. Főbb alkotórészei az α‐ és a β‐pinén (40, ill. 7%), a mircén (12%), a szabinén (5%), 
a limonén (3%), valamint a terpinén‐4‐ol (6%).  

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos borókaolaj egyebek mellett fertőtlenítő, 
antimikrobiális, gyulladáscsökkentő, köptető, vizelethajtó és bőrvörösítő (a bőr és a 
bőralatti szövetek keringését fokozó) hatásokkal rendelkezik. Terápiás és kozmetikai 
célú alkalmazása egyaránt ismert.  

Leggyakrabban különböző eredetű krónikus mozgásszervi megbetegedések kezelésre 
használják bedörzsölőszerek, pakolások, valamint masszázs‐ és fürdőolajok alkotóré‐
szeként.  

Az illóolaj vizelethajtó tulajdonsága salaktalanító hatású összetett készítményekben 
hasznosítható (pl. krónikus sokizületi gyulladás esetén), emellett a húgyúti fertőzések 
kezelésében használt vizelethajtó és fertőtlenítő hatású készítmények alkotórésze‐
ként is jó eredménnyel alkalmazható a terápiában.  

Az olaj gyulladáscsökkentő hatását epecseppek alkotórészeként is értékesítik.  
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A borókaolaj alkalmazásának ugyancsak fontos területeként említhetők a különféle 
légúti megbetegedések (pl. hörghurut, orrnyálkahártya‐gyulladás), melyek megelőzé‐
sére és kezelésére inhaláló és szauna készítmények, orrkenőcsök alkotórészeként 
használható, de karácsonyi hangulatot előidéző illóolaj keverékek alkotórészeként is 
jól érvényesül a borókaolaj frissítő és légtér‐fertőtlenítő hatása.  

A borókaolaj nem toxikus, nagyon enyhén irritáló, nem érzékenyítő, nem fototoxikus, 
nem abortív (ezért a hatásért az áltermések egyéb, nem illékony vegyületei a felelő‐
sek!) és nincs vesekárosító hatása, vesegyulladásos betegeknél azonban ellenjavallt a 
borókaolaj alkalmazása. Az olajat lehetőleg frissen használjuk, mert a fenyőolajokhoz 
hasonlóan a ciprusfélék olajai is viszonylag gyorsan oxidálódnak. 

 

FŰSZEROLAJOK  

ÁNIZS 

Az ánizs illóolajat (Aetheroleum anisi) az ernyősvirágzatúak családjába (Apiaceae) tar‐
tozó ánizs (Pimpinella anisum) érett, szárított és összezúzott terméseiből vízgőz‐
desztillációval nyerik ki, mintegy 2‐6%‐os hozammal.  

Az illóolaj színtelen vagy halványsárga színű, illata kellemes, édeskés, magas transz‐
anetol tartalmának (80‐90%) köszönhetően az ánizsra jellemző.  

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos ánizsolaj antimikrobiális, nyákoldó, köp‐
tető, szélhajtó, görcsoldó, fájdalomcsillapító, valamint ösztrogénhormon hatással bír. 
Alkalmazásának főbb területei: a légzőszervi‐ és szájüregi megbetegedések, emésztő‐
szervi panaszok, nőgyógyászati problémák és fertőzések okozta bőrbántalmak kezelé‐
se.  

Hörghurut és egyéb légúti megbetegedések (száraz köhögés, szamárköhögés, bron‐
chitis) kezelésére légzéskönnyítő cseppek, köptető és köhögéscsillapító készítmé‐
nyek, orrkenőcsök és cukorkák, illetve légtér‐fertőtlenítő illóolaj‐keverékek alkotóré‐
szeként hasznosítják az ánizsolaj nyákoldó és köptető hatásait.  

Az ánizs illóolaját belsőleg diszpepsziás panaszok, székrekedés, puffadás és fokozott 
bélgázképződés esetén is lehet használni. Az említett területeken hashajtó készítmé‐
nyek görcsoldó alkotórészeként, emésztésjavító cseppek és kapszulák összetevője‐
ként, kisbabák hasgörcsének oldására ajánlott instant gyógyteák alkotórészeként, il‐
letve bélgörcsökkel küszködő kisbabák kezelésére ajánlott masszázsolajok összetevő‐
jeként alkalmazzák.  

Az ánizs olajat különféle sztenderdizált készítményekben is felhasználják, például a 
húgyutak görcseinek oldására, a vesekőképződés folyamatának lassítására, valamint 
menstruációs problémák kezelésére és a tejelválasztás fokozására.  
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Az illóolaj erőteljes baktérium‐ és gombaellenes hatását fertőzések előidézte bőrbán‐
talmak és szájüregi folyamatok kezelésénél használják, részben kenőcsök, részben 
ecsetelő‐ vagy öblögető szerek formájában.  

Az illóolaj nem toxikus, nagyon enyhén irritáló (anetolnak köszönhetően), nem ismert 
bőrérzékenyítő jellege és nem fototoxikus. Belsőleges alkalmazása a magas anetol 
tartalom miatt alkoholizmus, várandósság, szoptatás, méhbelhártya‐gyulladás, öszt‐
rogénfüggő rák és májbetegség esetén ellenjavallt. Alkalmazása sérült, allergiás és 
beteg (gyulladt) bőrön ugyancsak nem ajánlott. 

 

VIRÁGILLATOK  

CICKAFARK 

A kamilla illóolajához színben, illatban, összetételben és hatásban is hasonló a cicka‐
farkfű olaj (Aetheroleum achilleae, Aetheroleum millefolii), amit a fészkes virágzatúak 
(Asteraceae) családjába tartozó közönséges cickafarkfű (Achillea millefolium) és a 
mezei cickafarkfű (A. collina) virágos‐leveles hajtásaiból vagy virágzatából nyernek ki. 
Az illóolaj kék, sötétkék vagy sötétzöld színű, fűszeres, kissé kámforos illatú.  

Az olaj fontosabb összetevői a kamazulén (5‐50%, függően attól, hogy vadon termő 
vagy nemesített állományból nyerik ki), a kariofillén, a kámfor, az 1,8‐cineol, valamint 
az α‐és a β‐pinén. Ez utóbbi alkotórészek rendszerint 2‐10%‐nyi mennyiségben for‐
dulnak elő.  

A cickafarkfű‐olaj antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és sebgyógyulást elősegítő főbb 
hatásokkal rendelkezik. Alkalmazásának fontosabb területei a kamillaolajéhoz hason‐
lóan különféle bőrgyulladások, nehezen gyógyuló sebek, szájüregi gyulladások, hü‐
velyfertőzések, valamint a gyomor‐ és bélcsatorna gyulladásos megbetegedései.  

A fenti megbetegedések és problémák (aroma)terápiás és kozmetikai kezelésére 
krémek, kúpok, fürdő‐ és masszázsolajok, szájöblögetők és egyéb készítmények for‐
májában kerül felhasználásra. 

 

 


