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AROMOTERAPIE ORGANICĂ

BERGAMOTĂ

citrus bergamia

Bergamota
este cunoscută
pentru efectele
sale reconfortante
și revigorante. Nu
conține bergapten, ﬁind
non-toxică și ideală pentru
îngrijirea pielii și tratamentul
acneei.

(fără bergapten)

uleiul echilibrant
CITRONELLA

cymbopogon nardus

+4 0730 60 76 66

Certificată ECO-Cert, cu un profil eco-etic,
SOiL este prima companie din Africa de Sud
care vinde o gamă completă de uleiuri esențiale
din plante 100% certificate organic,
multe dintre ele fiind cultivate
în ferma noastră organică din Zululand.

CEDRU

cedrus atlantica

În România prin
INNOVORIS LABS S.R.L.
str. Caragea Ioan Vodă, nr. 21
sector 1, București, România

MUȘEȚEL
ROMAN

SCORȚIȘOARĂ

cinnamomum

Aroma
intensă de lemn
a cedrului
are un efect afrodisiac
intens și înﬂăcărat.
Poate încuraja drenarea
sistemului limfatic și este
foarte util în îngrijirea pielii și
a părului.

chamaemelum
Cunoscut din
nobile
cele mai vechi
timpuri pentru
proprietățile sale
terapeutice și sedative,
mușetelul roman este
delicat, ﬁind potrivit și pentru
copii; poate calma durerile
cauzate de apariția dinților, colicile
și indigestia. Proprietățile sale de
relaxare și calmare sunt utile în tratamentul
afecțiunilor sistemului digestiv și nervos.

zeylanicum
Poate ﬁ folosit
pentru infecții
ale tractului
respirator. Are efecte
toniﬁante asupra
organismului și stimulează
sistemul glandular. Poate
acționa ca o aliﬁe în relaxarea
mușchilor, în tratarea durerilor de
oase și încheieturi, a crampelor
menstruale, stimulând în același timp
circulația.

uleiul stabilizator

uleiul de liniṣtire

uleiul stimulant

PACIULI

pogostemon cablin

CUIȘOARE

eugenia caryophyllus

EUCALIPT

eucalyptus smithii

Cunoscut pentru
proprietățile sale
antiseptice,
bactericide și toniﬁante,
acest ulei cu aromă
de lamâie este revigorant
și puriﬁcator. Cel mai adesea
este folosit pentru împrospătarea
aerului sau pentru a respinge
insectele. Proprietățile sale
antimicrobiale sugerează că este un ulei
folositor în inhalații, pentru a proteja
organismul de răceli și gripe.

Cu aroma sa
distinctă,
de pământ, este
recunoscut ca
regenerant al pielii,
tratând afecțiunile
acesteia, precum acnee,
dermatite, eczeme, infecții
fungice, chiar și riduri și răni.
Ajută digestia, suprimă apetitul și
ameliorează greața.

Uleiul de
cuișoare este
de mult timp
folosit pentru a
calma durerile de
dinți, ﬁind folosit la fel
de mult și în problemele
digestive. Are proprietăți
antiseptice și antibacteriene
excelente și s-a demonstrat că
domolește durerile articulare și
reumatice.

Este un ulei
care se
potrivește perfect
în amestecurile
pentru masaj și în cele
pentru inhalații. Ajută la
eliberarea căilor respiratorii
și protejează organismul de
răceli, ﬁind un decongestionant
eﬁcient. Este utilizat adesea și pentru
a calma înțepăturile de insecte și
durerile musculare.

uleiul combativ

uleiul regenerant

uleiul condimentat

uleiul respirației

TĂMÂIE
(FRANKINCENSE)

MUȘCATĂ
TRANDAFIR

PIN

pinus sylvestris

CIMBRU
(THYME)

boswellia neglecta
Este folosită
de peste
1000 de ani ca
aromă parfumată în
ceremoniile religioase,
parfumul ei central
încurajând sentimente de
calm și introspecție. Câteva
picături puse într-un difuzor pot
ajuta la concentrare și meditație.
Mai mult, este excelent pentru tenul
uscat și matur și un adjuvant al unui ten
tânăr și luminos.

pelargonium
Acest ulei are
graveolens
o aromă ușor
ﬂorală, ﬁind utilizat
în parfumuri dar și
ca luptător împotriva
îmbătrânirii. Ridică spiritul
și disipează anxietatea,
tratează simptomele
sindromului premenstrual și cele
ale menopauzei. Are un efect de
echilibrare asupra pielii și este adecvat
oricărui tip de ten.

Combate
oboseala și
stimulează
circulația, calmând
prin masaj durerile
musculare. Este eﬁcient
în tratarea virozelor și
excelent în terapia cu vapori
în camera bolnavului, grăbind
vindecarea.

thymus vulgaris
Are proprietăți
antivirale și
antiseptice, ﬁind
un adevărat luptător
cu gripele, răcelile și
afecțiunile tractului
respirator. Ajută sistemul
nervos, luptând și cu depresia
și epuizarea, întărind nervii și
îmbunătățind memoria.

uleiul universal

uleiul feminității

uleiul vindecător

uleiul antigripal

LAVANDĂ

lavandula angustifolia

LĂMÂIE

citrus limon

LEMONGRASS

cymbopogon citrates

PORTOCALĂ
DULCE

Este cel mai
popular și mai
versatil ulei folosit
în aromaterapie,
ﬁind obligatoriu în
trusa de prim ajutor.
Este eﬁcient în a trata
inﬂamații ale pielii, arsuri și
cicatrici. Dar are și efecte de
relaxare, antidepresive și de calmare,
tratând migrenele, insomnia, infecțiile
respiratorii, răcelile și gripele.

Acest
ulei vitalizant
cu aroma lui
proaspătă de citrice
are proprietăți
antiseptice, ﬁind folosit
în tratarea rănilor și pentru
a curăța și odoriza casa.
Are abilitatea de a trata stresul,
oboseala, febra, infecțiile, astmul,
obezitatea, insomnia, boli ale pielii,
ale părului și ale stomacului.

Este un
ulei revigorant,
care stimulează,
revitalizează și
energizează organismul.
Este cel mai adesea
utilizat pentru a trata
afecțiunea cauzată de
diferențele de fus orar, oboseala,
pentru a împrospăta aerul și a
respinge insectele.

citrus
Are o
aurantium dulcis
aromă fructată
și proaspătă care
are un efect
revigorant. Este
eﬁcient în a trata pielea
uscată și în a reface tenul
lipsit de strălucire. Are
proprietăți antiinﬂamatorii,
antispasmotice, antidepresive,
antiseptice și afrodisiace.

uleiul calmant

uleiul de revitalizare

uleiul înălțător

uleiul veseliei

MENTĂ

menthe piperita

ROZMARIN

rosemarinus oﬃcinalis

TEA TREE

melaleuca alternifolia

YLANG YLANG

cananga odorata

Este o vedetă
pentru casă,
ﬁind cunoscut
pentru proprietățile
sale de împrospătare
și de stimulare. Poate
ﬁ folosit ca un spray
răcoritor în caz de bufeuri,
poate ajuta circulația și tratează
diverse afecțiuni digestive.

A fost folosit
în medicină de
secole. Este
considerat un tonic
al sistemului nervos
central, îmbunătățind
memoria, stimulând creierul
și calmând durerile de cap.
Este excelent și pentru a trata
probleme ale părului și scalpului.

Efectele
terapeutice ale
acestui ulei au fost
îndelung studiate,
acesta devenind o
prezență importantă în
trusa de prim ajutor.
Are proprietăți antiseptice,
antifungice și antivirale
impresionante, ﬁind folosit eﬁcient
și în tratamentul problemelor pielii.

Are o
puternică aromă
ﬂorală, orientală,
ce stimulează
simțurile. Este un
calmant puternic pe
plan mental, ﬁzic și
emoțional. Este folosit în
mod tradițional ca afrodisiac.

uleiul răcoritor

uleiul memoriei

uleiul sănătății pielii

uleiul senzualității
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BENZOINĂ
BERGAMOTĂ
BUSUIOC
(SWEET BASIL)
CEDRU
(CEDARWOOD)
CHIPAROS
(CYPRESS)
CIMBRU
(THYME)
CITRONELLA
CORIANDRU
(CORIANDER SEED)
CUIȘOARE
(CLOVE BUD)
EUCALIPT
FENICUL
(FENNEL)
GHIMBIR
(GINGER)
GRAPEFRUIT
IENUPĂR
(JUNIPER)
IZMĂ
(SPEARMINT)
LAVANDĂ
ARBORE DE CEAI LĂMÂIOS
(LEMON TEATREE)
LEMONGRASS
LĂMÂIE VERDE
(LIME)
LĂMÂIE
MANDARIN
MENTĂ
(MINT)
MUȘCATA TRANDAFIR
(ROSE GENARIUM)
MUȘEȚEL GERMAN
(GERMAN CHAMOMILE)
MĂGHIRAN
(MARJORAM)
NIAOULI
PACIULI
PALMAROSA
PORTOCALĂ AMARĂ
(PETITGRAIN)
PIN
PIPER NEGRU
PORTOCALĂ DULCE
(SWEET ORGANGE)
ROINIȚĂ
(MELISSA)
ROZMARIN
(ROSEMARY)
SALVIE
(CLARY SAGE)
SANTAL
(SANDALWOOD)
SCORȚIȘOARĂ
(CINNAMON)
SMIRNĂ
(MYRRH)
ARBORE DE CEAI
(TEA TREE)
TĂMÂIE
(FRANKINCENSE)
VETIVER
PERIȘOR
(WINTERGREEN)
YLANG YLANG

VÂNĂTĂI

ȘOC

TUSE

STĂRI DE CONFUZIE

STRES

STIMULENT

SISTEM IMUNITAR

RĂNI

RĂCELI & GRIPE

RETENȚIE DE APĂ

REUMATISM

RESPINGE INSECTELE

OBOSEALĂ

NEGI

MUȘCĂTURI DE INSECTE

IRITABILITATE

INSOMNIE

HIPOTENSIUNE

HIPERTENSIUNE

FRICĂ

ECZEME

ENTORSE

DURERI MUSCULARE

DURERI MENSTRUALE

DURERI DE DINȚI

DURERI ÎN GȂT

DURERI DE CAP

DIGESTIE

DEPRESIE

DECALAJ DE FUS ORAR

CRAMPE

CONSTIPAȚIE

CONCENTRARE

CIRCULAȚIE

CELULITĂ

CANDIDA

ARSURI SOLARE

ATACUI DE PANICĂ

ARSURI

APFRODISIAC

APATIE

APARATUL RESPIRATOR

ALEGEREA
ULEIULUI ESENȚIAL
POTRIVIT

ANXIETATE

Uleiurilor Esențiale Certificate Organic
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