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AROMATERÁPIA ÉS AROMAFÜRDŐ  
HA KINN CSIKORGÓ HIDEG VAN, VAGY KÖD LEPI A TÁJAT, UGYAN MI LEHET KELLE‐
MESEBB, MINT ÁLLIG BELEMERÜLNI EGY KÁD ILLATOS, FORRÓ VÍZBE, ÉS ÉLVEZNI, 
AHOGY JÓLESŐ MELEGSÉG ÁRASZTJA EL TAGJAINKAT? ELLAZÍT, MEGNYUGTAT; A 
PROBLÉMÁK TÁVOLINAK TŰNNEK, KÖNNYEBB KIPIHENNI A NAP FÁRADALMAIT, HA‐
TÉKONYABBAN LEHET RELAXÁLNI. 

A fürdés ugyanis nem csak tisztálkodásra szolgál, hanem kellemes, hasznos időtöltés is egy-
ben; ráadásul segít megőrizni, illetve visszanyerni az egészséget, lelki békét. 
Az ókorban a vendégszeretet egyik jele volt, hogy a messziről jött utazónak először fürdőt 
készítettek, csak utána ültették a terített asztalhoz. A középkorban a nyilvános fürdőkben üz-
leti találkozókat bonyolítottak le.  

Az illatok befolyásolják hangulatunkat és érzéseinket. Emlékeztethetnek a múltunkra, vagy 
egy emberre, akivel bizalmas kapcsolatban állunk. Vonzhatnak, felélénkíthetnek, de taszíthat-
nak és figyelmeztethetnek is. 

Több mint 90 évvel ezelőtt René-Maurice Gattefossé, francia kémikus felfedezte, hogy a nö-
vényi illatanyagok, az illóolajak gyógyhatással is rendelkeznek. Vizsgálatai szerint mértékkel 
adagolva enyhíthetik a megfázást, az égési sebeket, a seb- és az izomfájdalmat. Az „orron 
keresztüli orvoslás”, melyet aromaterápiának hívnak, stressz, szorongás, feszültség és fáradt-
ság esetén is segít. 
 
 

HOGYAN HAT? 

Lassanként tudományos igazolást nyer, hogy a különböző illatanyagok hatással vannak a testi 
folyamatokra és a hangulatra, a lelkiállapotra egyaránt. Például kutatók az agy elektromos 
tevékenységét vizsgálva kimutatták, hogy az eukaliptuszolaj belélegezve növeli az agykéreg 
aktivitását. 

Az illóolajak alkotórészei a belégzést követően fiziológiai változásokat hoznak létre a szerve-
zetben. A rozmaringolaj kámforhoz hasonló szagú, 1,8-cineol illatanyaga például az agy vér-
ellátását fokozza. A citromillat hatására lassul a pulzus, a levendula csökkenti az izomfeszü-
lést. 

A. Ahhoz, hogy ezek a mérhető változások létrejöjjenek, a szervezetben előbb különféle 
folyamatoknak kell lejátszódniuk. Az illóolajak illatmolekulái egyrészt az orrnyálka-
hártya receptorait, és ezzel egyúttal a szaglóideget is aktivizálják. Az inger (nem ma-
guk a molekulák) továbbfut a limbikus (az agy legősibb része, melynek az emlékekhez 
és ösztönökhöz van különösen köze) rendszerhez. Az idegrendszeren keresztül befo-
lyásolhatók a vegetatív folyamatok is, mint például a légzés, a szívműködés, a vérke-
ringés és az emésztés. 



www.ideal.hu ‐ Dr. Balaicza Erika 

 
B. A másik hatásmechanizmus közvetlenebb módon működik: belégzéskor az illatmole-

kulákat az orr- és/vagy a hörgőnyálkahártya nyeli el, vagy, amikor az illóolajat a bőrbe 
masszírozzák, pórusain keresztül a bőr veszi fel. Így az illóanyagok a véráramba ke-
rülnek, és eljutnak a szervekhez és az agyba. Az pedig hogy valaki mennyit érzékel 
ebből, nemcsak a mennyiségtől, illetve az illóolaj előállítására használt növény alkotó-
részeitől függ, hanem az egyéni ingerérzékenységtől is. 

 

ILLATOK ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK 

Az illóolajak azonban csupán azért, mert növényi származékok, nem mindig veszélytelenek és 
gyengéd hatásúak. Éppen ellenkezőleg! Ha a tiszta eukaliptusz olajat például egy csecsemőnél 
túladagoljuk, leállhat a kicsi légzése! A zsályaolaj a terheseknél fájást válthat ki! Belsőleg 
használva, esetleg epilepsziás, magas vérnyomásban szenvedő vagy allergiás betegeknél is 
veszélyes lehet a szakszerűtlen alkalmazás! 

Egyes-egyedül a mennyiségtől függ, hogy az illóolaj segít vagy árt! A tiszta illóola-
jakból néhány csepp elegendő a kívánt hatás eléréséhez. Általános szabályként megje-
gyezhető, hogy egy alkalmazás során felnőtteknél maximum 10, a gyermekeknél maxi-
mum 5 cseppet szabad használni! Igen fontos, hogy az illóolajokat mindig hígítani 
kell!  

Mindig az alkalmazás módjától függ mivel. Fürdővízadaléknak elkészítve az illóolajat növé-
nyi olajban, tejszínben vagy mézben kell elkeverni. Masszázsolaj esetén a legalkalmasabb 
vivőanyag például az édes mandula- vagy a jojobaolaj.  

Inhaláláskor különösen intenzív hatást fejtenek ki. Ekkor – fajtától függően – 1–3 csepp illó-
olajat adjunk 2 liter forrásban levő vízhez! 

A fürdő során illatos gyógynövényeket, illetve különböző aromaolajakat használhatunk. Se-
gítségükkel gyógyhatású, relaxáló- vagy éppenséggel frissítőfürdőket készíthetünk. Fürdés 
közben különösen erős az illatanyagok hatása, mivel nemcsak belélegezzük őket, hanem a 
bőrön át felszívódva is bejutnak szervezetbe.  

1) Ha kedvetlen, kimerült és elnyúzott a vendég, s szeretne felfrissülni, a narancs-, ró-
zsa-, rozmaring- és eukaliptuszolajak valamelyike a fürdővízbe csepegtetve felpezsdíti 
kedélyét.  

2) Feszültségoldó fürdő: ha ideges, nyugtalan a vendég, ha nem tud elaludni, a meleg 
fürdőbe szárított levendulából, valeriánából, citromfűből vagy citronellából készített 
főzetet öntsünk, vagy a fenti növények valamelyikéből kivont aromaolajból cseppent-
sünk pár cseppet a vízbe! A valeriána különösen erős nyugtató hatású!  

3) Megfázáskor eukaliptusz-, borsmenta-, kakukkfű- és lucfenyő olajat ajánlott használ-
ni, ezek ugyanis tisztítják a légutakat. 

4) Ízületi fájdalmak, izomhúzódások esetén rozmaringgal és erdeifenyővel készítsünk 
fürdőt!  

 

A FÜRDŐZÉS ARANYSZABÁLYAI 
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A fürdés fő szabálya: a víz hőmérséklete legyen 38 és 40 0C között, és 20 percnél tovább 
semmiképp se tartózkodjon benne a vendég, mert túlzottan megterheli a keringését! 
De ahhoz, hogy a fürdő teljesen kifejthesse pihentető és gyógyító hatását, nem elég belemár-
tózni, aztán kiugrani, és rögtön vissza is térni bokros teendőink közé! Elő kell készíteni a für-
dőhöz a környezetet is! Kellemes atmoszférát kell teremteni a vendég köré: gondoskodni kell 
valamilyen hangulatos világításról, fürdés közben hallgasson relaxációs zenét, például a ten-
ger morajlását, vagy közkedvelt klasszikusok egyikét! Vegyük körül a nyugalom és a béke 
légkörével, és hagyjuk, hogy ez az érzés lassan beszivárogjon a tudatába, befészkelje magát a 
gondolatai közé! 

Fürdés után be kell kenni a bőrt testápolóval, hogy pótoljuk az elveszett nedvességet és zsira-
dékot! Így helyreáll a felületi védőréteg. 
 
 

SZÍVBETEGEK, VIGYÁZAT! 
Nem mindig tesz jót a fürdés! Akinek magas a vérnyomása, szívelégtelenségben szenved, 
valamilyen egyéb szív- vagy keringési eredetű problémája van, feltétlenül konzultáljon orvos-
sal!  

Cukorbetegeknél különösen ügyelni kell arra, hogy a fürdővíz ne legyen túl forró!  
Ha nagy felületen sérült a bőr, valamilyen akut bőrbetegségben szenved a vendég, vagy ma-
gas láza van, esetleg épp szívinfarktuson esett át, mindenképpen kerülni kell a fürdést!  
    
 

MELYIKET VÁLASSZAM? 
A természetes illóolajok gyógynövényszaküzletekben, fitotékákban és gyógyszertárakban 
szerezhetők be.  A kis barna üvegcsék pár száz forintba kerülnek. A szintetikusan előállított 
olajak lényegesen olcsóbbak, ám kevésbé hatékonyak, sőt könnyebben allergizálhatnak. Az 
aromaterapeuták véleménye szerint csak a természetes illóolajak tartalmazzák a gyógyító ha-
tóanyagok egész tárházát. 

Az orvosi szempontból értékes, tiszta olajok csomagolásán a következőket kell feltüntetni: a 
növény latin neve, utalás arra, hogy 100 százalékos olajról van szó, a felhasznált növényi ré-
szek, a származási hely, a termesztés és az előállítás módja. 
 
 

A LEGJOBB RELAXÁLÓ ILLÓOLAJOK  
 

Az illóolaj és 
latin neve         

Tulajdonságai Alkalmazási területei 

Rózsaolaj fertőtlenítő, görcsoldó, 
gyulladásgátló, lelkileg kiegyensú-
lyozó, erotikus vágyat növelő 

alvászavarok, stressz, fej-
fájás, bőrgyulladás, poten-
ciazavarok 
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Gerániumolaj fertőtlenítő, görcsoldó, csökkenti a 
szobában az ózonértéket, jókedvre 
derít 

izomfájdalmak, ideges 
gyomor, depressziós han-
gulat, menstruációs cik-
luszavarok 

Cédrusfaolaj antiszeptikus, immunrendszer-erősítő, 
nyákoldó, nyugtató, vitalizáló 

megfázás, terhességi csí-
kok, alvászavarok 

Citromolaj lázcsillapító, fertőtlenítő, 
gyulladásgátló, jókedvre derít, kon-
centrálóképességet fokozó 

immunrendszer erősítése, 
megfázás, torokfájás, ter-
hességi émelygés 

Levendula feszültségoldó, nyugtató, fertőtlenítő, 
alvást segítő 

alvászavarok, nagy stressz 
okozta kimerültség, fertőt-
lenítés 

 
 

 


