
 

 

Illóolaj kisszótár  
 

Aromaterápia  

Az illóolaj tartalmú növények, a belőlük kinyert kivonatok és az illóolajok 

használatán alapuló gyógyeljárások összessége.  

Különbség az illó és illatolaj között  

 Illóolaj: az olajat vízgőz desztillációval /préseséssel vonják ki a növényekből.  

 Illatolaj: szintetikus (mesterségesen előállított) illat. 

Bázisolajok 

Más néven hordozó olajok vagy vivőolajok. Különböző növényi eredetű olajok 

összessége, melyek könnyen felszívódnak, hidratálnak, kiválóan alkalmasak illóolajok 

feloldására.  

Leggyakrabban használt bázisolajok: avokádó-, búzacsíra-, mandula-, jojoba-, 

kókusz-, körömvirág-, oliva-, sheavaj-, és szőlőmagolaj. 

Esszenciális olajok 

Az esszenciális olaj olyan illatos, illékony folyadék, melyet virágokból, fákból, 

cserjékből és magvakból, gyökerekből, levelekből vízgőz desztilláció segítségével 

lehet kivonni.  

Kémiai szerkezetük rendkívül összetett, magas koncentrációjúak és sokkal 

hatásosabbak, mint a gyógynövények szárított változatai, mert a desztilláció során 

rendkívül koncentrálttá válnak. 

Az esszenciális olajok alkalmazásának különböző irányzatai  

 Angol modell: kis mennyiségű esszenciális olajat nagy mennyiségű növényi 

olajhoz keverve relaxáló, stresszoldó masszázsokhoz használják.  

 Francia modell: tiszta, hígítatlan, kimagasló (terápiás) minőségű esszenciális 

olajakat használ külsőleges, belsőleges felhasználásra.  

Figyelem!  

A Calivita organikus esszenciálois illóolajai kozmetikumként vannak 

regisztráltatva, csak higított és külsőleges használatuk javasolt.  



 

 

 Német modell: az esszenciális olajok inhalációját helyezi előtérbe, aromate‐ 

rápiára használja, kihasználva, az orrunkon keresztül érzékelt illatok agyra 

(hipotalamuszra) – ezen keresztül az érzelmek központjára, a limbikus 

rendszerre gyakorolt intenzív hatását. 

Esszenciális olajok előállítása 

 Vízgőz desztilláció: az illóolajok kinyerésének egyik leggyakoribb formája. A 

növényi részt egy speciális tartályba rétegzik és gőzt engednek rá. A gőz 

leválasztja a növényről az illóolajat és magával viszi egy lehűtött 

csőrendszeren keresztül, ahol az illóolajos gőz kondenzálódik. A könnyebb 

illóolaj a tetején marad, így le tudják választani. Az illóolaj minőségét a 

desztilláció időtartama, a nyomás és a hőmérséklet is befolyásolja.  

 Hidegen sajtolás: az olajos magvak rendkívül magas vitamin és ásványi anyag 

tartalma csak akkor marad meg, ha a sajtoláskor nem használunk magas 

hőmérsékletet. Hidegen sajtoláskor nincs hőkezelés, pirítás, a maximálisan 

megengedett hőfok 40°C. A megszárított, megtisztított magok egy zárt 

présen haladnak keresztül. Sajtoláskor nem használnak kémiai anyagot, nem 

manipulálják a magot, olajat. Semmilyen adalékanyag, szennyeződés nem 

érintkezik a magokkal, tehát a végső olaj 100 %-osan természetes hidegen 

sajtolt. A hidegen sajtolt olajokban van a legtöbb hatóanyag, viszont ezzel a 

módszerrel nyerhető ki a legkevesebb olaj a magból. 

Esszenciális olajok tárolása 

Tartsuk gyermekektől elzárva, fénytől elzárt, hűvös helyen, így akár évekig 

megőrzik hatékonyságukat. 

Hogyan válassz illóolajat? 

Mindig nézd meg az összetevőket és figyelj arra, hogy csak szintetikus 

anyagoktól mentes, bevizsgált, 100%- ban természetes illóolajakat használj.  

A Calivita BIO illóolajai ilyenek! 

Hagyományos kerámia párologtató edények 

Általában kétszintesek, alulra kis mécsest teszünk, a felső tálkába pedig vizet, 

amibe illóolajt csepegtetünk. 



 

 

Diffúzorok 

 Ultrahangos párásító és illóolaj párologtató készülék – párásító funkciója 

mellett aromaterápiával is segíti jó közérzetünk és kedélyállapotunk 

megőrzését!  

 Száraz diffútor – hozzáadott víz nélkül, kizárólag illóolajjal működik, 

melyet pl. filckorongra kell csepegtetni. Ultrahang juttatja a légtérbe az 

illóolaj-molekulákat, így a prémium minőségű illóolaj kémiai szerkezete a 

hő hatására nem változik, nem válik értéktelenné 

Fürdés illóolajokkal 

Ha fürdővízhez illóolajat szeretnénk adni, előbb tegyük bele egy kevés 

tejszínbe vagy sóba. Az illóolaj ugyanis nem keveredik el a vízzel, ezért a tejszín 

vagy a só szolgál emulgeálószerként. 

Epsom-só  

Magnézium-szulfát heptahidrát , keserűsó, melyet használnak többek között 

terápiás fürdősóként is. 

Szaunázás illóolajjal  

Légúti megbetegedések, izomfájdalmak esetén, ill. a kedélyállapot javítására 

használd a Calivita illóolajait a szaunában.  

Adj 2-5 cseppet a felöntőkanál vizéhez (soha ne használd hígítatlanul az 

olajokat), majd öntsd a forró kövekre. A művelet igény szerint ismételhető. A 

használt mennyiség növelhető, ez függhet a szauna méretétől, a bent ülők 

számától és a páratartalomtól, valamint az illat töménységétől és tisztaságától. 

A szaunázás bizonyos esetekben (pl. magas vérnyomás, szívbántalmak, egyes 

akut gyulladásos folyamatok) ellenjavallt, ezért szaunázás előtt konzultálj 

háziorvosoddal.  

Az illóolajok mérsékelten tűzveszélyesek, ezért azokat ne öntsd hígítatlanul a 

forró kövekre, ne keverd alkohollal, és ne tárold a forró szaunában. 

Száraz inhaláció 

A száraz inhaláció során textil vagy papír zsebkendőre cseppentve valamely 

illóolajat közvetlenül belélegezzük. Elegendő 1-3 cseppet cseppenteni és 4-5 



 

 

percig azt mélyen belélegezni. A zsebkendőt nem muszáj kézben tartanunk, 

tehetjük a mellkasunkra, vagy a párnánkra is. A közvetlen belégzés csak 

felnőtteknek ajánlott! 

Arcgőzölés illóolajjal  

Az otthoni arcgőzölés fontos szerepet játszik az arcbőr tisztán tartásában. 

Forralj fel egy liter vizet, és öntsd bele egy nagyobb tálba, vagy az eldugaszolt 

mosdókagylóba. Hajolj a forró víz fölé, majd fogj egy törülközőt, és borítsd 

magadra egyfajta buraként, hogy a gőz kifejthesse hatását, és a meleg ne 

szökjön ki. Vigyázz, nehogy leforrázd magad! A vizet érdemes valamilyen 

nyugtató illóolajjal keverni, például citrom, vagy levendula, ezek fertőtlenítő 

hatással bírnak, ráadásul a léleknek is jót tesznek. Legalább tíz percig inhalálj a 

víz fölött, hogy a bőröd minden egyes pórusa kitágulhasson, majd bújj ki a 

törülköző alól. Használj bőrradírt, majd langyos vízzel öblítsd le az arcodat. 

Fototoxikus anyagok 

Fényérzékeny és fényérzékenyítő anyagok, melyek kontakt bőrgyulladást 

okozhatnak. Ezek kiváltásához bizonyos vegyi anyagok helyi alkalmazását 

követően fénybehatás szükséges. Ha az illóolajjal bekent bőrfelületet UV 

sugárzás éri, az illóolajban lévő fototoxikus vegyületek megsokszorozzák a fény 

biológiai erejét, és ez a bőr hiperpigmentációját okozza, vagyis a bőrön barna 

foltok jelennek meg. Éppen ezért fototoxikus illóolaj használatát követően 

legalább 12 órán keresztül kerüld a napfényt és a szoláriumot 


