


Kirjaa tälle sivulle ylös omat muistiinpanosi ja ideasi

Aamutuoksu joka voisi sopia minulle:

Iltatuoksu, joka voisi sopia minulle:

Hydrolaatti, joka voisi sopia minulle:

Virkistävä eteerinen öljy, joka voisi sopia minulle:

Viettelevä eteerinen öljy, joka voisi sopia minulle:

Rentouttava eteerinen öljy, joka voisi sopia minulle:

Flunssaöljy, joka voisi sopia minulle:

Unituoksu, joka voisi sopia minulle:

Muuta:



Aromaterapiasta lyhyesti

Mitä aromaterapia on?

Mihin aromaterapiaa voi käyttää? Esimerkiksi:

1.

2.

3.

4.

5.

Miksi eri eteeriset öljyt ovat eri hintaisia?

Minkä kasvien eteeriset öljyt säilyvät kaikkein vähimmän aikaa avaamisen jälkeen?



Eteeristen öljyjen aitous ja laatu

Tehdäänkö Suomessa eteerisiä öljyjä?

Mitä tietoja laadukkaan eteerisen öljyn etiketissä vähintään kerrotaan?

1.

2.

3.

4.

5.

Onko "therapeutic grade" serti�kaatti?

Onko olemassa vihreän omenan eteeristä öljyä?

Voiko eri merkkisiä eteerisiä öljyjä käyttää samaan aikaan?

Mistä eteeriset öljyt tehdään?

Miksi raakoja eteerisiä öljyjä ei saa levittää iholle?



Eteeriset öljyt huonetuoksuina

Mikä on di�uuseri?

Yleisohje eteeristen öljyjen annostelulle di�uuserissa:

Miten kauan di�uuseria on hyvä pitää päällä kerrallaan?

Erityistä tarkkuutta eteeristen öljyjen valinnassa huonetuoksiksi tulee noudattaa erityisesti
seuraavien erityisryhmien kohdalla:

1.

2.

3.

4.



Eteeriset öljyt iholla

Yleisohje, joka sopii useimpien eteeristen öljyjen laimentamiseen:

Yleisohje lapsille:

Esimerkkejä pohjaöljyistä, joihin eteerisiä öljyjä voi laimentaa:

1.

2.

Pitääkö kaikki eteeriset öljyt laimentaa ennen iholle levittämistä?

Mitkä hyvin tunnetut eteeriset öljyt ovat esimerkiksi ehdottomasti kiellettyjä pienten lasten
aromaterapiassa?

1.

2.

Mitkä hyvin tunnetut eteeriset öljyt ovat erityisen ihoa ärsyttäviä?

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Eteeriset öljyt kylvyissä

Mitkä kaksi tapaa ovat hyviä aromaterapeuttisten kylpyjen tekemiseen?

1.

2.

Nämä eivät toimi emulgaattorina aromaattista kylpyä tehdessä:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Fototoksisuus

Mikä on fototoksinen reaktio?

Nimeä tunnettuja fototoksisia eteerisiä öljyjä:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mitä erityistä tulee huomioida limen eteerisen öljyn fototoksisuudesta?



Pyykkietikka

Perusresepti:

Huonoja eteerisiä öljyjä pyykkietikkaan:

1.

2.

3.

4.

Hyviä eteerisiä öljyjä pyykkietikkaan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Hydrolaatit

Miten kauan puhdas, säilöntäaineeton hydrolaatti säilyy?

Miten hydrolaatit säilytetään?

Nimeä käyttötapa jokaiselle hydrolaatille

1. Nerolihydrolaatti

2. Laventelihydrolaatti

3. Sitruunamelissahydrolaatti

4. Ruusuhydrolaatti

5. Rosmariinihydrolaatti

6. Piparminttuhydrolaatti



Aromaterapia ja lemmikit

Voiko lemmikkitalouksissa käyttää eteerisiä öljyjä?

Nimeä esimerkkejä negatiivisista reaktioista, jotka kertovat, ettei ko. eteeristä öljyä tule käyttää
lemmikin läsnäollessa:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mitä kasviöljyä punkit inhoavat?



Tutkimustietoa aromaterapiasta

Miksi piparmintun eteeristä öljyä ei saa käyttää pikkulasten aromaterapiassa?

Mihin tätä eteeristä öljyä voisi suositella tieteellisen tutkimuksen perusteella?

1. Laventeli

2. Makea appelsiini

3. Rosmariini ja inkivääri

4. Laventeli, muskatellisalvia ja meirami


