
 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

(Όλες οι ρητίνες δε λαμβάνονται εσωτερικά) 

Αγιόκλημα (Ηoneysuckle essential oil): Διαθέτει ηρεμιστικές και μυοχαλαρωτικές 

ιδιότητες ενώ χρησιμοποιείται κατά της αϋπνίας. Έχει πολύ όμορφο και ευχάριστο άρωμα 

κατάλληλο για τον αρωματισμό του χώρου αλλά και καλλυντικών (σαπουνιών). 

Άρκευθος – Αγριοκυπαρίσσι (Juniperus communis): Για χρόνιες καταστάσεις άγχους, 

κυστίτιδες με πόνο, κολικό, αιμορροΐδες, γυναικολογικά (λευκόρροια, δυσμηνόρροια), 

κατακράτηση υγρών, δερματικά προβλήματα (ακμή, λιπαρά δέρματα, τριχόπτωση, 

σμηγματόρροια). Εντομοαπωθητικό (Μεσαία νότα). Εξάγεται από ρητίνη. 

Αχιλλεία (Achillea Millefolium): Αντιμετωπίζει την άτακτη έμμηνο ρύση, εμμηνόρροια, 

προβλήματα εμμηνόπαυσης, φλεγμονές ωοθηκών, πρόπτωση της μήτρας και ινώματα. 

Είναι αντισπασμωδική, σπασμολυτική και χρησιμοποιείται σε αέρια, νευρικούς σπασμούς, 

αλλά και στο άσθμα, την κολίτιδα και άλλες νευρικές γαστροπάθειες. Είναι ανθελμινθική, 

έχει παυσίπονες ιδιότητες και μαλακώνει τους πόνους αρθριτικών και ρευματισμών. Είναι 

διουρητική, καθαρίζει τα νεφρά και την ουρήθρα ενώ τονώνει την κυκλοφορία του αίματος 

και γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κιρσών, φλεβίτιδας και αιμορροΐδων. Ακόμα 

είναι ευεργετική στο λιπαρό δέρμα το οποίο καθαρίζει σε βάθος, θεραπεύει πολλές 

δερματοπάθειες, ακμή, έρπη, φλεγμονές δέρματος, καλόγηρους, αλλεργίες, φαγούρα, 

λειχήνες. Εμποδίζει την τριχόπτωση αν κάνουμε συχνές εντριβές με αφέψημα Αχιλλείας. 

Βανίλια (Vanilla planifolia): Χρήσιμο στη μαγειρική, αναζωογονητικό, αισθησιακό, 

αρωματίζει όμορφα το μπάνιο σας. 

Βασιλικός (Ocinum basilicum): Ηρεμιστικό (στο μπάνιο). Ανακουφίζει από το άγχος, 

βελτιώνει την κυκλοφορία. Για προβλήματα γαστρεντερικά (κακή πέψη, εμετός, ερεθισμός 

εντέρων), για κρυολογήματα (άσθμα, βρογχίτιδα, λόξυγκα), βοηθά  στον τοκετό. Για χαλαρό 

δέρμα που ασφυκτιά. Πρώτη βοήθεια για τσιμπήματα φιδιών και σφήκας (αδιάλυτο). 

(Υψηλή νότα). 

Βενζόη (Styrax tonkinensis): Αρωματικό έλαιο ρετσινιού. Συνίσταται για ρευματοειδή και 

ουρική αρθρίτιδα, άλατα, πνευματική εξάντληση, ένταση, άσθμα, βρογχίτιδα, καταρροή, 

συνάχι. Για δερματίτιδες, ερεθισμένα και ξηρά δέρματα. (Χαμηλή νότα). 

Βετυβερία (Andropogen muricatus): Τονωτικό, αναζωογονεί τα κύτταρα. Κατάλληλο για 

την αρθρίτιδα. 



Βιολέτα (Viola odorata): Είναι γενικά ηρεμιστικό και αγχολυτικό και βοηθά στην 

αντιμετώπιση  της αϋπνίας. Χρησιμοποιείται στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική σαν 

ενισχυτικό γεύσης. 

Γαρδένια (Gardenia jasminoides J. Ellis): Χρησιμοποιείται ως αντιφλεγμονώδες, 

αντιπυρετικό και αντιυπερτασικό καθώς και για την επούλωση πληγών. Ακόμη, στην 

παραδοσιακή Κινεζική ιατρική το εκχύλισμα αυτό χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία της 

ηπατίτιδας και του διαβήτη. 

Γαρύφαλλο (Eugenia caryophyllata): Ανακουφίζει από τον πονόδοντο, ιγμορίτιδα, 

κρυολογήματα, βρογχίτιδα, άσθμα, πλευρίτιδα, νευραλγία, υπέρταση, διάρροια, δυσπεψία. 

Για δερματολογικά (λύκος, ιλαρά, ψώρα). Εντομοαπωθητικό. (Χαμηλή νότα). 

Γεράνιο (Pelargonium graveloens): Για διάρροια και γαστρεντερικά προβλήματα, πέτρες 

στο ουροποιητικό. Για μολύνσεις του λαιμού και του στόματος. Πλύσεις του στόματος για 

ευχάριστη αναπνοή (μια σταγόνα σ’ ένα ποτήρι νερό). Αιμορραγίες κλιμακτηρίου, 

λευκόρροια, στειρότητα. Κυτταρίτιδα, εμμηνόπαυση. Για πληγές, σκασμένα χείλη, λειχήνες, 

καψίματα, πονόλαιμο, εκζέματα και τη φροντίδα του λιπαρού δέρματος. (Μεσαία νότα). 

Γιασεμί (Jasminum grandiflorum): Τονωτικό του νευρικού συστήματος, ψυχοσωματικά 

προβλήματα, γυναικολογικά προβλήματα, αναπνευστικό, αντισηπτικό, για ξηρά ευερέθιστα 

δέρματα. 

Γλυκάνισος (Pimpinella anisum): Για νευρική δυσπεψία, τυμπανισμό, ημικρανίες, 

επώδυνες περίοδοι, άσθμα, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή. Γαλακτογόνο σε περιπτώσεις 

λίγου γάλατος. Για καθαρισμό, γυάλισμα των δοντιών και καθαρή αναπνοή. (Μεσαία νότα). 

Γκρέιπ – φρουτ (Citrus paradisi): Τονωτικό σε προβλήματα πέψης, ρυθμιστικό της 

λέμφου και των εκκρίσεων, για την κυτταρίτιδα, παχυσαρκία, κατακράτηση υγρών. 

Δάφνη (Laurus nobilis): Αντιρρευματικό, βοηθά στη χώνευση. Καταπολεμά την ψωρίαση 

και το λύκο του δέρματος. Τονωτικό για τα μαλλιά, καθαριστικό. 

Δεντρολίβανο (Rosmarius officinalis): Τονωτικό (στο μπάνιο) σε γενική ατονία, απώλεια 

νευρικής λειτουργίας, πνευματική υπερένταση. Γενικά για τόνωση του νευρικού, 

κυκλοφορικού και λεμφικού συστήματος. Είναι διουρητικό, καταπολεμά την κολίτιδα, 

δυσκοιλιότητα, διάρροια, τυμπανισμό, πέτρες χολής, γαστρεντερίτιδα, στομαχόπονο. Για 

την αμηνόρροια, λευκόρροια. Για ρευματισμούς, πόνους μυϊκού (με μασάζ), αρθρίτιδα, 

άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, βήχα, γρίπη. Ιδανικό για το τριχωτό της κεφαλής, αλωπεκία, 

τριχόπτωση (ξεβγάζετε μετά το λούσιμο κάνοντας μασάζ). Καταπολεμά την παχυσαρκία, 

την κατακράτηση υγρών και την κυτταρίτιδα. Για δερματικά προβλήματα (καθαρισμό από 

μαύρα στίγματα, τριχόπτωση). Για πληγές, καψίματα, ρευματισμούς, κουρασμένα ή 

πρησμένα πόδια. Για ναυτίες, ζαλάδες (λίγες σταγόνες σ’ ένα μαντήλι), πονοκεφάλους, 

υπέρταση. (Μεσαία νότα). 

Δυόσμος (Mentha viridis): Κατάλληλο για τον καθαρισμό του δέρματος, τονωτικό στο 

μεταβολισμό, νευρικό σύστημα, αναπνευστικό. Κατά του πονοκεφάλου. Καλό για την πέψη, 



κολικούς και εμποδίζει το φούσκωμα, για τα προβλήματα του συκωτιού. Αναζωογονητικό, 

στην πνευματική κούραση. 

Ευκάλυπτος (Eucalyptus globulus): Ιδανικό για τα κρυολογήματα (αναπνοές, μασάζ, 

μπάνιο), πονοκέφαλο από υπεραιμία. Καλό αντισηπτικό για το δέρμα, βακτηριοκτόνο 

(σταφυλόκοκκοι, έρπις, πληγές), μικροβιοκτόνο. Για μυϊκούς πόνους, ρευματοειδή 

αρθρίτιδα, κυστίτιδα, διάρροια. Εντομοαπωθητικό. (Υψηλή νότα). 

Θρούμπι (Satureia montana): Για διάρροια, βραδεία πέψη, πόνοι αυτιών, βραχνάδα, 

πνευματική εξάντληση, άσθμα, βρογχίτιδα. (Μεσαία νότα). 

Θυμάρι (Thymus vulgaris Άσπρο, Carvacrol and thymol clones Κόκκινο): Γενικό 

τονωτικό, για νευρική εξάντληση, χαμηλή πίεση. Τονωτικό του τριχωτού της κεφαλής, 

αντισηπτικό και προφυλακτικό για τη γρίπη, το συνάχι, τη βρογχίτιδα, τον κοκίτη, 

ιγμορίτιδα, αμυγδαλίτιδα, βραχνάδα, άσθμα, εμφύσημα. Προβλήματα πέψης, τυμπανισμό, 

αργή χώνευση. Καλό για την αναιμία, λευκόρροια, ακανόνιστες περιόδους, αρθρίτιδα, 

τσιμπήματα κουνουπιών, φιδιών. Για καλόγερους, πληγές δέρματος, τριχόπτωση. (Μεσαία 

νότα). 

Ιεροβότανο (Salvia Sclarea): Ισχυρό χαλαρωτικό, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πριν 

από την οδήγηση. Κατά της αϋπνίας και του ερεθισμένου λαιμού. Για ακανόνιστες, 

επώδυνες περιόδους. Καλό για την υπέρταση. Για ερεθισμένα και γερασμένα δέρματα. 

(Υψηλή νότα). 

Καμφορά (Cinnamonum camphora): Ένα φάρμακο πρώτης βοήθειας για το σπίτι, 

ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. Άμεση εφαρμογή σε χτυπήματα, βοηθά να αποφευχθούν 

τα πρηξίματα και οι μελανιές. Ανακουφίζει από τον πόνο. Αντισηπτικό, καρδιοτονωτικό, 

διουρητικό. Για κατάθλιψη, αϋπνία, σοκ. Για την ακμή, λιπαρότητα. Ακατάλληλο για 

εγκυμονούσες και εσωτερική λήψη. (Μεσαία νότα). 

Κανέλλα (Cinnamonum ceylanicum): Καλό για το κυκλοφορικό, την καρδιά, το νευρικό 

σύστημα. Αντισηπτικό στο συνάχι. Για σπασμούς, αναιμία, εξάντληση, προβλήματα 

πεπτικού. Καταπολεμάει τις ψείρες, ψώρα, σκουλήκια, τυμπανισμό, βήχα. Χρήσιμο στη 

ζαχαροπλαστική – μαγειρική. (Χαμηλή νότα). 

Κάρδαμο (Elettaria cardamomum): Αντισηπτικό, τονωτικό. Πεπτικά προβλήματα, 

ανικανότητα, αφροδισιακό. Τρεις σταγόνες σε λίγη μαύρη ζάχαρη σταματούν την κακοσμία 

του σκόρδου. Μέσα στον καφέ εξουδετερώνει την καφεΐνη.  

Κάρο το κυμινοειδές (Carum carvi): Για αρθρίτιδες, πλευρίτιδα, ίλιγγο, τυμπανισμό, 

προβλήματα πεπτικού, πνευματική κόπωση. (Υψηλή νότα). 

Καρότο (Daucus carota): Τονώνει το συκώτι και την ουροδόχο κύστη γι’ αυτό ενδείκνυται 

για προβλήματα του ουροποιητικού και του συκωτιού, διάρροιες. Καλά, επίσης, 

αποτελέσματα σε προβλήματα των πνευμόνων, ανορεξίας, αμηνόρροιας, δυσμηνόρροιας. 

Για γερασμένα δέρματα, ερεθισμούς του δέρματος, ραγάδες, ρυτίδες.  



Κάτζεπουτ (Melaleuca leucodendron): Βοηθά στην πέψη και γενικά το γαστρεντερικό 

σύστημα. Κατάλληλο για κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα, φλόγωση του αυτιού, ρευματισμούς, 

επώδυνες περιόδους, άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, λαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα, φυματίωση. 

Τσιμπήματα εντόμων. (Υψηλή νότα). Εξάγεται από ρητίνη. 

Κέδρος (Cedrus atlantica): Για χρόνιες καταστάσεις άγχους, συμπτώματα παράλυσης, 

πληγές, έκζεμα με υγρό. Ενάντια στο συνάχι και γενικά βλέννες (άσθμα, βρογχίτιδα, 

καταρροή, βήχα). Εντομοαπωθητικό. Για το σκώρο (λίγες σταγόνες στην ντουλάπα). Για 

λιπαρά δέρματα, σε περιπτώσεις ακμής, τριχόπτωσης, αλωπεκίας, πυτιρίδας, 

σμηγματόρροιας. (Χαμηλή νότα). Εξάγεται από ρητίνη. 

Κίτρο (Citrus medica/ aurantifolia): Αντισκορβουτικό, αντισηπτικό, εναντίον των ιών, 

ανοίγει την όρεξη, στυπτικό, βακτηριοκτόνο, τονωτικό, επιδιορθωτικό, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις αλκοολισμού, εντομοκτόνο, αντιμολυσματικό, αιμοστατικό. Καλό σε 

περιπτώσεις κρυολογημάτων, καταρροής, ανορεξίας, ρευματικούς πόνους. 

Φωτοευαίσθητο. (Υψηλή νότα) 

Κρίνος (Zephyranthes spp.): Χρησιμοποιείται σαν αρωματικό χώρου και με το 

ελαφρύ, δροσερό και χαρούμενο άρωμα του, που αποπνέει έχει «ψυχολογικές» 

ιδιότητες και ξεσηκώνει σώμα και πνεύμα γι’ αυτό είναι κατάλληλο για 

αναζοωγόννηση. 

Κυπαρίσσι (Cypressus sempervirens): Γνωστό για τις αντισηπτικές και διουρητικές του 

ιδιότητες. Για τις αιμορροΐδες, το ίδρωμα των ποδιών, τις χιονίστρες, κρυοπαγήματα, τους 

κιρσούς. Τονώνει την κυκλοφορία (κράμπες). Για πόνους περιόδου, αιμορραγίες 

εμμηνόπαυσης, προβλήματα ωοθηκών και γενικά καλό για γυναικολογικά προβλήματα. Για 

το πεπτικό (διάρροια). Για το άσθμα, σπασμωδικό βήχα. Κατά της κυτταρίτιδας. Προληπτικό 

κατά του καρκίνου. Στις επιδημίες γρίπης χρησιμοποιήστε το σαν αρωματικό χώρου ή βάλτε 

μερικές σταγόνες στο μαντήλι σας. Για το λιπαρό και γερασμένο δέρμα, σπασμένα 

τριχοειδή. Εξάγεται από ρητίνη. (Μεσαία νότα) 

Λεβάντα (Lavendula officinalis): Είναι το αιθέριο έλαιο που έχει τις περισσότερες 

εφαρμογές. Για πληγές κάθε είδους, τσιμπήματα, ψείρα, ψώρα (επάλειψη αδιάλυτο), 

πονοκέφαλο, καταρροή και γενικά γρίπη, ημικρανίες (λίγες σταγόνες στους κροτάφους), 

κακή αναπνοή, πόνους στ’ αυτιά, προβλήματα μύτης και λαιμού. Για παχυσαρκία, 

κατακράτηση υγρών, ανωμαλίες περιόδου, τόνωση του κυκλοφορικού (υψηλή πίεση, 

λεμφική συμφόρηση), πόνους των μυών, ρευματισμούς, διαστρέμματα, κολικούς, 

τυμπανισμό, δυσπεψία, ναυτία, κυστίτιδα. Γυναικολογικά προβλήματα (λευκόρροια, 

δυσμηνόρροια). Για το νευρικό σύστημα (άγχος, κατάθλιψη, γενική ατονία, οξυθυμία, 

ταχυπαλμίες). Περιποίηση κάθε τύπου δέρματος (ακμή, δερματίτιδα, έκζεμα, φλόγωση, 

ψωρίαση, ροδόχρους ακμή, αλωπεκία, καλόγεροι, καψίματα από τον ήλιο, τσιμπήματα 

εντόμων, κ.α.) (Μεσαία νότα) 

Λεμόνι (Citrus limon): Καλό για αλκαλοποίηση. Αντισηπτικό, αποτελεσματικό στις 

φλεγμονές στόματος και γλώσσας, σε πληγές, έρπη, τσιμπήματα εντόμων, χιονίστρες 

(επάλειψη αδιάλυτο). Κατάλληλο για περιποίηση μαλλιών (στο ξέβγαλμα), λιπαρού 



δέρματος, ρυτίδων. Για αναιμία (3-4 σταγόνες σε τσάι, μετά τα γεύματα), κιρσούς, 

σπασμένα αγγεία, υπέρταση. Δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Για διαβήτη, 

αρθριτικά, ρευματισμούς (3 σταγόνες μετά τα γεύματα). Ενδείκνυται για κυτταρίτιδα, 

παχυσαρκία, αποβολή των τοξινών από τα νεφρά, νευρική κόπωση (στο μπάνιο). (Υψηλή 

νότα) 

Λεμονόχορτο (Cymbopogon citratus): Αντισηπτικό, τονωτικό και αναζωογονητικό. 

Ρυθμιστικό του νευρικού και πεπτικού συστήματος. Αποτελεσματικό για το συνάχι. Να μη 

χρησιμοποιείται εσφαλμένα, γιατί μπορεί να είναι ερεθιστικό στο δέρμα. Κατάλληλο για 

δέρμα με ανοικτούς πόρους. Εντομοαπωθητικό, κυρίως για κουνούπια. (Υψηλή νότα) 

Λιβάνι (Boswellia carteri): Αντισηπτικό, κατάλληλο για πληγές, κυστίτιδα, αιμορροΐδες, 

δερματικά προβλήματα (ρυτίδες, χαλαρωμένο δέρμα). Όταν καίγεται δημιουργεί γαλήνια 

ατμόσφαιρα. Εισπνοές για το βήχα. Καταπραϋντικό, κατεβάζει την πίεση. Εξάγεται από 

ρητίνη. (Χαμηλή νότα) 

Λουίζα (Lippia citriodora): Καταπραϋντικό, τονωτικό, για στομαχικούς πόνους, 

αντισπασμωδικό, αφροδισιακό, καθαρίζει το συκώτι. Μπορεί να είναι ερεθιστικό για το 

δέρμα, γι΄ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται στα λάδια του μασάζ.  

Μανταρίνι (Citrus madurensis): Ηρεμιστικό του νευρικού συστήματος, υπνωτικό, 

αντισπασμωδικό, για την επιληψία. 

Μαντζουράνα (Origanum majorana): Αντισπασμωδικό και καταπραϋντικό. Τονωτικό 

για την καρδιά, το ουροποιητικό, το νευρικό και το πεπτικό σύστημα. Φάρμακο για την 

ημικρανία, αϋπνία, κρυολόγημα (σ’ ένα δοχείο δίπλα στο κρεβάτι σας), την υπέρταση. 

Εξαφανίζει τις μελανιές, μυϊκούς πόνους, διαστρέμματα. (Μεσαία νότα) 

Μάραθος (Foeniculum vulgare): Καλό για το γαστρεντερικό σύστημα (δυσκοιλιότητα, 

τροφική δηλητηρίαση), λόξυγκα, ναυτία, εμετό. Είναι διουρητικό και βοηθά τον καθαρισμό 

των νεφρών από τις πέτρες. Επίσης, βοηθά την αδύνατη όραση. Αποτοξινωτικό του 

πεπτικού. Γυναικολογικά (ανωμαλίες λόγω εμμηνόπαυσης, γαλακτογόνο), παχυσαρκία, 

κατακράτηση υγρών. (Μεσαία νότα) 

Μαστιχέλαιο (Mastichinum oleum): Παθήσεις της μήτρας σαν ήπιο, θερμαντικό, 

στυπτικό και μαλακτικό. Καθαρίζει τα καρκινώματα που εμφανίζονται στο στομάχι, για τις 

κοιλιακές και δυσεντερικές παθήσεις, επίσης καθαρίζει το πρόσωπο και δίνει λάμψη. Η 

υδροτερπίνη που περιλαμβάνεται στο μαστιχέλαιο είναι πολύ γνωστή για τη θεραπεία του 

χρόνιου βρογχίτη. Επίσης είναι εξαιρετικό για τη διατήρηση των δοντιών, για το δυνάμωμα 

των ούλων και για την αντισηψία του στόματος.  

Μαύρο πιπέρι (Piper nigrum): Δημοφιλές στους άνδρες. Διεγερτικό του πεπτικού 

συστήματος και αφροδισιακό. Τονωτικό για το σπλήνα και το μυϊκό πόνο. Ανακουφίζει από 

τα φουσκώματα. Διουρητικό. Καλό για κρυολογήματα στο κεφάλι, καταρροές, βήχα. 

(Μεσαία νότα) 



Μελισσόχορτο (Melissa offinalis): Ηρεμιστικό (καταστάσεις υστερίας, σοκ, άγχους), 

τονωτικό. Καλό για να ανακουφίζει από τη ναυτία νευρικής προέλευσης. Φάρμακο για την 

υπέρταση. Για πολλούς τύπους αλλεργιών και τσιμπήματα σφήκας και μέλισσας. (Μεσαία 

νότα) 

Μέντα (Mentha piperita): Χρησιμοποιήστε το αντί για ασπιρίνη σε πονοκεφάλους 

(επάλειψη στο μέτωπο ή τους κροτάφους), πονόδοντο, κοιλιακούς, πεπτικούς 

γυναικολογικούς πόνους, κρυολογήματα (1 σταγόνα σε εσωτερική λήψη). Το καλύτερο για 

τσιμπήματα από κουνούπια και άλλα έντομα. Εντομοαπωθητικό. (Μεσαία νότα) 

Μοσχοκάρυδο (Myristica fragrans): Για κακή αναπνοή, διάρροια, δυσπεψία, 

ρευματισμούς. Για νευρική και πνευματική κούραση. Κατάλληλο για νευραλγίες, 

ρευματισμούς, ανικανότητα. Προσοχή! Σε υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πνευματική 

ανισορροπία. (Χαμηλή νότα) 

Μύρο (Commiphora myrrha): Καλό για κρυολογήματα, συνάχι και βρογχίτιδα. Πολύ 

αποτελεσματικό για πληγές, στοματίτιδα, άφθες, αιμορροΐδες, λευκόρροια. Θεωρείται 

τονωτικό των ορμονών και της σεξουαλικότητας. Εξωτερική επάλειψη για αιμορροΐδες, 

κατάλληλο για διάρροια, φουσκώματα, έλλειψη όρεξης, έλκη, πληγές, ρυτίδες. Για 

ερεθισμένα γερασμένα δέρματα. Εξάγεται από ρητίνη. (Χαμηλή νότα) 

Μύτρο (Myrtus communis): Αντισηπτικό και τονωτικό στο αναπνευστικό, στις 

μολυσματικές ασθένειες, στις μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος, 

καταπραϋντικό στο άσθμα, βρογχίτιδα, φυματίωση. 

Νάρκισσος (Τazetta L.var.Chinensis Roem) : Θεωρείται κατασταλτικό του νευρικού 

συστήματος (εισπνοές – μπάνιο), επαναφέρει συναισθηματική ισορροπία μετά από έντονο 

συναισθηματικό φόρτο, πολύ καλό ηρεμιστικό, βοηθάει στην αϋπνία, στην οστεολογία το 

χρησιμοποιούν για το αυχενικό σύνδρομο και σε τενοντίτιδα με μασάζ για να «ναρκώσουν» 

τους μύες.  

Νερολί (Citrus aurantium): Άριστο τονωτικό του νευρικού συστήματος. Για υστερία, 

πανικό, ταχυπαλμία, καταστάσεις σοκ, νευρικές διάρροιες, φουσκώματα. Αναζωογονητικό 

για όλους τους τύπους δέρματος, ιδιαίτερα για το ξηρό, σκασμένο και ευερέθιστο. (Χαμηλή 

νότα). Εξάγεται από τα άνθη των εσπεριδοειδών, κυρίως της νεραντζιάς. 

Νιαουλί (Melaleuca viridiflora): Αναζωογονητικό, τονωτικό του νευρικού συστήματος, 

για τη δυσπεψία, ουρολοίμωξη, πονόλαιμο, ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα. Τσιμπήματα εντόμων. 

Για έλκη και πληγές δέρματος. Εξάγεται από τα φύλλα των εσπεριδοειδών. (Υψηλή νότα) 

Νυχτολούλουδο (Mirabilis jalapa) : Ιδανικό τροφοτονωτικό για την ευαίσθητη περιοχή 

των ματιών, περιέχει βιταμίνη Α, θεωρείται μοναδικό στην ανάπλαση των γερασμένων 

κυττάρων, για κράμπες, χαλαρωτικό στο μπάνιο. 

Πασχαλιά (Μelia azedarah): Η πασχαλιά είναι ένα αφροδισιακό έλαιο. Βοηθάει 

σημαντικά στην χαλάρωση του μυικού και νευρικού συστήματος ενώ παράλληλα αποτελεί 

ένα εξαίρετο anti-stress και αντικαταθλιπτικό έλαιο. 



Πατσουλί (Pogostemon patchouli): Ένα άρωμα με αφροδισιακές ιδιότητες. Βοηθά στην 

παχυσαρκία και στην κατακράτηση υγρών. Θεραπεύει τα σκασμένα δέρματα, καλό για τις 

ραγάδες, ανοικτές πληγές, άγχος, κατάθλιψη. Εξάγεται από ρητίνη. (Χαμηλή νότα) 

Περγαμόντο (Citrus Bergamia): Καλό σε περιπτώσεις βρογχίτιδας (σε συνδυασμό με 

λεμόνι ενισχύεται), προληπτικό για κρυολογήματα. Αρωματικό, αντικαταθλιπτικό. Για το 

γαστρεντερικό σύστημα, έλλειψη όρεξης (εσωτερική χρήση). Δερματικά προβλήματα (ακμή, 

λιπαρά δέρματα, σμηγματόρροια, ψωρίαση, έλκη, πληγές). Για τον έρπη (απάλειψη 

απευθείας).  

Πεύκο (Pinus sylvestris): Αναζωογονητικό για τον εγκέφαλο. Δυνατό αντισηπτικό για το 

ουροποιητικό σύστημα και το συκώτι. Ό, τι καλύτερο κατά του στρες. Ενδείκνυται για 

νευρικότητα, αϋπνία, μυϊκές κράμπες, σπασμοφιλία, πόνους στις αρθρώσεις και την πλάτη 

(στο μπάνιο). Εξάγεται από ρητίνη. (Μεσαία νότα) 

Πικραμύγδαλο (Amygdalus communis): Χρόνιες αϋπνίες και κρυολογήματα (μασάζ 

στο στήθος). Θεωρείται γενικής χρήσης μαλακτικό σε τραχεία επιδερμίδα. Ιδανικό για την 

κακοσμία και την ξεκούραση των ποδιών. Χρήσιμο στη μαγειρική και για 

παρασκευή λικέρ.  

Πιπερρόριζα (Zingiber officinale): Χαλαρωτικό, τονωτικό. Χρήσιμο για τους 

πονοκεφάλους και για το λάδι μασάζ. Βοηθά το δέρμα ν’ αναπνέει. Για διάρροια, κακή 

πέψη, ρευματισμούς. Καλό για τον πονόλαιμο, τυμπανισμό. (Χαμηλή νότα) 

Πορτοκάλι (Citrus aurantium): Πεπτικά προβλήματα, ρυθμίζει τη λέμφο και εκκρίσεις. 

Κατάλληλο για παχυσαρκία, κατακράτηση υγρών. Καταστέλλει την ταχυπαλμία, αϋπνία, 

ηρεμιστικό (μπάνιο), τονωτικό.  

Πτιγκρέιν (Citrus aurantium amara): Ιδιότητες περίπου ίδιες με το νερολί, αλλά δεν 

είναι τόσο καταπραϋντικό, αντίθετα ξυπνάει τον εγκέφαλο. Εξάγεται από τους σπόρους των 

εσπεριδοειδών. (Υψηλή νότα) 

Ρίγανη (Origanum majorana): Για το άσθμα, τη βρογχίτιδα, το βήχα. Για έλλειψη όρεξης, 

κακή χώνευση, ακανόνιστες περιόδους, κυτταρίτιδα, ψείρα. (Χαμηλή νότα) 

Ροδόξυλο (Aniba roseodora): Ιδανικό για το δέρμα σαν αντισηπτικό, αναζωογονητικό 

των κυττάρων, για την ακμή, δερματίτιδες, γερασμένο δέρμα, ρυτίδες. 

Σανδαλόξυλο (Sandalum album): Ένα πολύ ευχάριστο και αφροδισιακό άρωμα, καλό 

τονωτικό για το νευρικό σύστημα (κατάθλιψη, υπερένταση, αϋπνία). Κατά της διάρροιας, 

γαστρίτιδας, κολικού, ναυτίας, λόξυγκα, λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, 

αδυναμίας. Καλό για τον πονόλαιμο, συνάχι. Χρήσιμο για ξηρά, μολυσμένα και ευερέθιστα 

δέρματα. Εξάγεται από ρητίνη. (Χαμηλή νότα) 

Σιτρονέλα (Citronnelle Winterramus): Καλό για το γαστρεντερικό σύστημα, κολίτιδα, 

χαλαρωμένους μύες. Τονωτικό για δέρμα με ανοικτούς πόρους και με ακμή. 

Εντομοαπωθητικό, κυρίως για τα κουνούπια. Ιδανικό για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας. 



Τριαντάφυλλο (Rosa damascena, Rose Otto): Τονωτικό νευρικού συστήματος, 

ηρεμιστικό. Καλό για την καρδιά, κατάθλιψη, ένταση, στομάχι (έλκος που οφείλεται σε 

στρες), συκώτι, δυσκοιλιότητα, ναυτία, κακό κυκλοφορικό, πόνους στο κεφάλι, 

γυναικολογικά (μολύνσεις στον κόλπο, στειρότητα, λευκόρροια, ακανόνιστοι περίοδοι), 

δερματικά προβλήματα (ξηρά, ευαίσθητα δέρματα). Αρωματικό χώρου. (Χαμηλή νότα) 

Τσαγιόδεντρο (Melaleuca alternifolia): Κατάλληλο για το γαστρεντερικό σύστημα, 

κρυολογήματα, βρογχίτιδα (γαργάρες). Ιδανικό για τους μύκητες Candila και γενικά τους 

μύκητες των ποδιών, μολυσμένες πληγές, τσιμπήματα εντόμων. (Υψηλή νότα) 

Τσουκνίδα (Urtica dioica): Σε ρευματισμούς, αρθριτικά, σε πυρετό (μπάνιο – 

εφιδρωτική), ιδανική για την τριχόπτωση, για φλογισμένα πόδια από περπάτημα  

(ποδόλουτρο), αφροδισιακό, ρινορραγίες (σταγόνες τσουκνίδας σε βαμβάκι, μέσα στη 

μύτη).  

Υλάνγκ – Υλάνγκ (Cananga odorata): Γνωστό για το ωραίο άρωμά του. Θεωρείται ότι 

ρυθμίζει το ορμονικό σύστημα και την υπέρταση. Κατάλληλο για γαστρεντερικά 

προβλήματα, κατάθλιψη, ένταση, αϋπνία. Γνωστό για τις αφροδισιακές ιδιότητες του. 

Χρήσιμο για την ένταση πριν από την περίοδο, ρυθμίζει τον καρδιακό και αναπνευστικό 

ρυθμό. Για τα λιπαρά δέρματα. (Χαμηλή νότα) 

Ύσσωπος (Hyssopus officinalis): Ρυθμιστικό της πίεσης και της υπέρτασης, για το 

αναπνευστικό (άσθμα, βρογχίτιδα, συνάχι, βήχας, αλλεργία), το απεκκριτικό (πέτρες στα 

νεφρά). Δερματολογικά προβλήματα (για μελανιές, έκζεμα, πληγές), γυναικολογικά. Να μη 

χρησιμοποιείται όμως από επιληπτικούς. (Μεσαία νότα) 

Φασκόμηλο (Salvia officinalis): Τονωτικό (μπάνιο). Για τις παθήσεις και πόνους των 

αρθρώσεων (ρευματισμοί, αρθριτικά). Διουρητικό. Καθαρίζει το δέρμα, ακμή, έκζεμα, 

δερματίτιδα. Ρυθμίζει τη σμηγματόρροια, τριχόπτωση. Ρυθμίζει την ενδοκρινική ισορροπία. 

Ενδείκνυται για συσσώρευση λίπους, παχυσαρκία, κατακράτηση υγρών. (Υψηλή νότα) 

Χαμομήλι (Chamomilla nobile, Romaine & Chamomilla recutita Germaine): Για 

ερεθισμό βλεφάρων, δερματίτιδες, σπασμένα αγγεία, σκασμένο, ξηρό δέρμα, πληγές, 

καψίματα, ρευματισμούς, πόνους μετά από σπορ (στο μπάνιο), αρθρίτιδα, κυστίτιδα, 

σπασμοφιλία. Αντιαλλεργικό, αντισηπτικό. Ό, τι καλύτερο κατά του στρες, κατάθλιψης, 

αϋπνίας, υστερίας, ευερεθιστότητας, ιδιαίτερα στα παιδιά. (Μεσαία νότα) 


