
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ 
Αναπνευστικό 
Αλλεργικός πυρετός --- Ύσσωπος --- 

Άσθμα  
Βασιλικός, θυμάρι, κάτζεπουτ, 

λεμόνι, φασκόμηλο  

Γλυκάνισο, θρούμπι, 

κυπαρίσσι, λεβάντα, 

δεντρολίβανο, μαντζουράνα, 

μελισσόχορτο, μέντα, πεύκο, 

ύσσωπος 

Βενζόη, γαρύφαλλο, ρίγανη 

Βήχας  Ευκάλυπτος, θυμάρι 

Γλυκάνισο, μαύρο πιπέρι, 

καμφορά, κυπαρίσσι, ύσσωπος, 

λεβάντα, δεντρολίβανο 

Βενζόη, γιασεμί, κανέλα, μύρο, 

ξύλο κέδρου, ρίγανη 

Βρογχίτιδα  

Βασιλικός, περγαμόντο, 

κάτζεπουτ, (χρόνια) 

ευκάλυπτος, λεμόνι, νιαουλί, 

Γλυκάνισο, ύσσωπος, λεβάντα, 

μελισσόχορτο, μέντα, πεύκο, 

δεντρολίβανο, θρούμπι 

Βενζόη, γαρύφαλλο, 

σανδαλόξυλο, ρίγανη 



φασκόμηλο, τσαγιόδεντρο 

Γρίπη  
Ευκάλυπτος, λεμόνι, 

φασκόμηλο, θυμάρι 

Χαμομήλι, καμφορά, κυπαρίσσι, 

ύσσωπος, λεβάντα, μέντα, 

πεύκο, δεντρολίβανο 

Βενζόη, σανδαλόξυλο 

Γρίπη (προληπτικά) --- Μάραθο --- 

Εμφύσημα Βασιλικός, ευκάλυπτος, θυμάρι Κυπαρίσσι, ύσσωπος Γιασεμί  

Λαρυγγίτιδα  Κάτζεπουτ --- Κοκκινόξυλο 

Λόξυγκας Βασιλικός Μάραθο --- 

Συνάχι 
Βασιλικός, ευκάλυπτος, 

θυμάρι, λεμόνι 

Μαύρο πιπέρι, ύσσωπος, 

λεβάντα, μαντζουράνα, μέντα 

Ξύλο κέδρου, λιβάνι, γιασεμί, 

μύρο, κοκκινόξυλο 

Απεκκριτικό 

Διουρητικά Φασκόμηλο 

Καμφορά, κυπαρίσσι, μάραθο, 

ύσσωπος, αγριοκυπαρίσσι, 

δεντρολίβανο 

Σανδαλόξυλο 

Κατακράτηση υγρών Ευκάλυπτος, φασκόμηλο 

Κυπαρίσσι, μάραθο, γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

δεντρολίβανο 

Πατσουλί 

Κυστίτιδα 
Περγαμόντο, κάτζεπουτ, 

ευκάλυπτος, νιαουλί 

Μαύρο πιπέρι, μάραθο, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

πεύκο 

Βενζόη, λιβάνι, σανδαλόξυλο 

Νεφρά (γενικά) 

Ευκάλυπτος, λεμόνι, νιαουλί 

(μολύνσεις), φασκόμηλο, 

θυμάρι 

Μάραθο, γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

πεύκο 

Ξύλο κέδρου, σανδαλόξυλο 



Πέτρες Λεμόνι 
Μάραθο, γεράνιο, ύσσωπος, 

αγριοκυπαρίσσι 
--- 

Δέρμα 

Ακμή Λεμονόχορτο, πτιγκρέιν 
Χαμομήλι, καμφορά, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα,  
Ξύλο κέδρου 

Αλλεργική προδιάθεση και 

ευαισθησία 
--- Χαμομήλι  Γιασεμί, νερολί, τριαντάφυλλο 

Αναζωογονητικό Λεμόνι Λεβάντα, μελισσόχορτο 
Λιβάνι, γιασεμί, μύρο, νερολί, 

πατσουλί 

Γερασμένο Ιεροβότανο Κυπαρίσσι, λεβάντα 
Βενζόη, λιβάνι, μύρο, νερολί, 

πατσουλί, τριαντάφυλλο 

Δαγκώματα ζώων Φασκόμηλο Λεβάντα  --- 

Δερματίτιδα Φασκόμηλο 
Χαμομήλι, ύσσωπος, γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα 
Βενζόη 

Έκζεμα (γενικά) Φασκόμηλο Χαμομήλι, ύσσωπος --- 

(ξηρό) --- Γεράνιο, λεβάντα --- 

(υγρό) Περγαμόντο  Αγριοκυπαρίσι  --- 

Έλκη Νιαουλί  Αγριοκυπαρίσι, λεβάντα --- 

Εντομοαπωθητικό Βασιλικός, ευκάλυπτος Γεράνιο, μέντα Ξύλο κέδρου 

Έρπης 
Περγαμόντο, ευκάλυπτος, 

λεμόνι 
Γεράνιο, λεβάντα --- 

Ευερέθιστο --- 
Μέντα (λιγότερο από 1%, δηλ.5 

σταγόνες σε 50ml) 

Ξύλο κέδρου, γιασεμί, νερολί, 

σανδαλόξυλο 



Ηλιακά εγκαύματα ---  λεβάντα --- 

Καλόγεροι (σπυριά) Λεμόνι, θυμάρι Χαμομήλι, λεβάντα Μύρο 

Καψίματα Ευκάλυπτος, φασκόμηλο 
Χαμομήλι, καμφορά, γεράνιο, 

λεβάντα, δεντρολίβανο 
--- 

Κυτταρίτιδα ---  
Μάραθο, αγριοκυπαρίσι, 

λεβάντα, δεντρολίβανο 
Ρίγανη  

Λιπαρό (ανοικτοί πόροι) Περγαμόντο, λεμόνι 
Καμφορά, κυπαρίσσι, γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσι, λεβάντα 
Ξύλο κέδρου, υλάνγκ – υλάνγκ 

Λύκος --- --- Γαρύφαλλο  

Μελανιές Φασκόμηλο  
Καμφορά, μάραθο, ύσσωπος, 

μαντζουράνα 
--- 

Ξηρό --- Χαμομήλι, λεβάντα, γεράνιο 
Γιασεμί, νερολί, τριαντάφυλλο, 

σανδαλόξυλο, υλάνγκ - υλάνγκ 

Οίδημα Πτιγκρέιν  Γεράνιο, αγριοκυπαρίσι --- 

Πληγές 
Περγαμόντο, ευκάλυπτος, 

νιαουλί, τσαγιόδεντρο, θυμάρι 

Χαμομήλι, καμφορά, γεράνιο, 

ύσσωπος, αγριοκυπαρίσι, 

λεβάντα, δεντρολίβανο 

Βενζόη, λιβάνι, μύρο, πατσουλί 

Σκασμένο --- Χαμομήλι, γεράνιο 
Βενζόη, πατσουλί, 

τριαντάφυλλο, σανδαλόξυλο 

Ρήξη τριχοειδών Λεμόνι 
Χαμομήλι, κυπαρίσσι, λεβάντα, 

μέντα 
Νερολί, τριαντάφυλλο 

Στοματικά έλκη και 

βακτηρίδια κάντιντα 

Λεμόνι, φασκόμηλο, 

τσαγιόδεντρο 
Γεράνιο  Μύρο  



Τόνος (στυπτικό) --- --- Κανέλα  

Τσιμπήματα εντόμων 

Βασιλικός, κάτζεπουτ, λεμόνι, 

νιαουλί, φασκόμηλο, 

τσαγιόδεντρο, θυμάρι 

Λεβάντα, μελισσόχορτο --- 

Υπεραιμία Βασιλικός, φασκόμηλο, λεμόνι Γεράνιο, μέντα, δεντρολίβανο --- 

Υπερευαίσθητο --- Χαμομήλι  Γιασεμί, νερολί, τριαντάφυλλο 

Φλεγμονώδες Σάλβια σκλάρεα (ιεροβότανο) 
Χαμομήλι, καμφορά, γεράνιο, 

λεβάντα, μέντα 

Λιβάνι, τριαντάφυλλο, μύρο, 

σανδαλόξυλο, υλάνγκ - υλάνγκ 

Ψωρίαση Περγαμόντο  Λεβάντα  --- 

Έμμηνα 

Αιμορραγία Φασκόμηλο  
Χαμομήλι, κυπαρίσσι, γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσι 
Λιβάνι, τριαντάφυλλο 

Αμηνόρροια 
Θυμάρι, σάλβια σκλάρεα 

(ιεροβότανο), φασκόμηλο 

Χαμομήλι, μάραθο, ύσσωπος, 

μελισσόχορτο 
Ρίγανη, τριαντάφυλλο 

Δυσμηνόρροια 
Βασιλικός, , σάλβια σκλάρεα 

(ιεροβότανο), θυμάρι 

Χαμομήλι, μάραθο, μέντα, 

λεβάντα, μελισσόχορτο 
Τριαντάφυλλο  

Εμμηνόπαυση Φασκόμηλο  
Χαμομήλι, κυπαρίσσι, μάραθο, 

γεράνιο 
--- 

Επώδυνοι περίοδοι Κάτζεπουτ, φασκόμηλο 

Μαντζουράνα, γλυκάνισο, 

χαμομήλι, κυπαρίσσι, 

αγριοκυπαρίσι, μελισσόχορτο, 

μέντα, δεντρολίβανο 

Γιασεμί εστραγκόν 

Κολπικός ερεθισμός Περγαμόντο  Χαμομήλι  --- 



Λευκόρροια 
Περγαμόντο, ευκάλυπτος, 

θυμάρι 

Μαντζουράνα, γεράνιο, 

ύσσωπος, αγριοκυπαρίσσι, 

λεβάντα, δεντρολίβανο 

--- 

Υπερένταση πριν από την 

περίοδο 
σάλβια σκλάρεα  

Χαμομήλι, γεράνιο, λεβάντα, 

μελισσόχορτο 
Νερολί, τριαντάφυλλο 

Προβλήματα ωοθηκών Φασκόμηλο Κυπαρίσσι --- 

Στειρότητα (σε γυναίκες) --- Γεράνιο, μελισσόχορτο Γιασεμί, τριαντάφυλλο 

Κεφάλι 
Αδύνατη όραση --- Μάραθο, δεντρολίβανο --- 

Ρινορραγία --- κυπαρίσσι Λιβάνι  

Πονόλαιμος 

Περγαμόντο, ιεροβότανο, 

ευκάλυπτος, λεμόνι, 

φασκόμηλο, νιαουλί, 

τσαγιόδεντρο 

Γεράνιο, λεβάντα, θρούμπι Πιπερόριζα, σανδαλόξυλο 

Επιπεφυκίτιδα Λεμόνι  Χαμομήλι, γεράνιο, λεβάντα Τριαντάφυλλο 

Ημικρανία 
Βασιλικός, ευκάλυπτος 

(υπεραιμία) 

Γλυκάνισο (ναυτία), χαμομήλι, 

μαντζουράνα, μελισσόχορτο, 

λεβάντα, μέντα (πεπτική), 

δεντρολίβανο 

Τριαντάφυλλο 

Ιγμόρεια 
Βασιλικός, ευκάλυπτος, λεμόνι, 

νιαουλί 
Λεβάντα, μέντα, πεύκο Γαρύφαλλο 

Δυσάρεστη αναπνοή Περγαμόντο, θυμάρι Λεβάντα, μέντα, δεντρολίβανο Μύρο, μοσχοκάρυδο 

Κρυολογήματα Βασιλικός, ευκάλυπτος, λεμόνι, Μαντζουράνα, μαύρο πιπέρι, Βενζόη 



τσαγιόδεντρο μελισσόχορτο, μέντα, 

δεντρολίβανο 

Λαρυγγίτιδα Λεμόνι, φασκόμηλο, θυμάρι Κυπαρίσσι  Λιβάνι, σανδαλόξυλο 

Πόνοι αυτιών 
Κάτζεπουτ (φλεγμονή), 

βασιλικός 

Χαμομήλι, ύσσωπος, λεβάντα, 

θρούμπι 
Τριαντάφυλλο  

Πονόδοντος Φασκόμηλο  
Μαύρο πιπέρι, αγριοκυπαρίσσι, 

μέντα 
Γαρύφαλλο  

Πονοκέφαλος 
Ευκάλυπτος (υπεραιμία), 

λεμόνι 

Γλυκάνισο, χαμομήλι, λεβάντα, 

μέντα (δυσπεψία) 
--- 

Στοματικές πλύσεις  

(δυναμωτικά ούλων) 

Λεμόνι, τσαγιόδεντρο, 

φασκόμηλο 
Χαμομήλι  Μύρο 

Οδοντοφυΐα --- Χαμομήλι --- 

Κυκλοφοριακό 

Αιμορροΐδες --- Κυπαρίσσι, αγριοκυπαρίσσι Λιβάνι, μύρο 

Αναιμία Λεμόνι, θυμάρι Χαμομήλι  --- 

Κακή λεμφική κυκλοφορία Φασκόμηλο  Λεβάντα, δεντρολίβανο --- 

Κακή κυκλοφορία Λεμόνι  

Μαύρο πιπέρι, κυπαρίσσι, 

αγριοκυπαρίσσι, καμφορά, 

δεντρολίβανο 

Βενζόη, τριαντάφυλλο, 

πιπερόριζα 

Κιρσοί Λεμόνι  Κυπαρίσσι  --- 

Υπέρταση Σάλβια σκλάρεα, λεμόνι 
Λεβάντα, μαντζουράνα, 

μελισσόχορτο 
Υλάνγκ – υλάνγκ 

Υπόταση Φασκόμηλο, θυμάρι Ύσσωπος, δεντρολίβανο --- 



Χιονίστρες Λεμόνι  Λεβάντα, κυπαρίσσι --- 

Μυϊκό 

Διαστρέμματα Ευκάλυπτος  
Καμφορά, ύσσωπος, λεβάντα, 

μαντζουράνα, δεντρολίβανο 
--- 

Μυϊκή υποτονία Λεμονόχορτο  
Μαύρο πιπέρι, λεβάντα, 

δεντρολίβανο 
--- 

Κράμπες Βασιλικός  Κυπαρίσσι, μαντζουράνα --- 

Λουμπάγκο (οσφυαλγία) ---  Χαμομήλι, γεράνιο --- 

Μυϊκοί πόνοι 

Κάτζεπουτ, κόλιανδρος, κάρον, 

ευκάλυπτος, φασκόμηλο, 

θυμάρι 

Μαύρο πιπέρι, χαμομήλι, 

καμφορά, αγριοκυπαρίσσι, 

λεβάντα, μαντζουράνα, 

δεντρολίβανο 

Γαρύφαλλο, πιπερόριζα, 

μοσχοκάρυδο, ρίγανη 

Ακαμψία Θυμάρι  Δεντρολίβανο  --- 

Ρευματισμοί 

Κάτζεπουτ, κόλιανδρος, 

ευκάλυπτος, λεμόνι, 

φασκόμηλο, θυμάρι 

Χαμομήλι, μαντζουράνα, 

ύσσωπος, αγριοκυπαρίσσι, 

λεβάντα, δεντρολίβανο 

--- 

Νευρικό 

Ανησυχία (πανικός) Βασιλικός, περγαμόντο, θυμάρι 

Καμφορά (υστερία), γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

μαντζουράνα, μελισσόχορτο, 

χαμομήλι 

Ξύλο κέδρου, λιβάνι, νερολί, 

τριαντάφυλλο 

Απάθεια --- Δεντρολίβανο  Γιασεμί  

Αϋπνία Βασιλικός  Χαμομήλι, καμφορά, Νερολί, τριαντάφυλλο, υλάνγκ 



αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

μαντζουράνα 

– υλάνγκ, σανδαλόξυλο  

Κατάθλιψη  
Βασιλικός, περγαμόντο, σάλβια 

σκλάρεα, θυμάρι 

Χαμομήλι, καμφορά, γεράνιο, 

λεβάντα 

Λιβάνι, γιασεμί, νερολί, 

σανδαλόξυλο, πατσουλί, υλάνγκ 

– υλάνγκ, τριαντάφυλλο 

Πνευματική εξάντληση --- Δεντρολίβανο, θρούμπι --- 

Νευραλγία προσώπου Ευκάλυπτος  Χαμομήλι, γεράνιο, μέντα Γαρύφαλλο  

Νευραλγία (ρευματική) Ευκάλυπτος 
Χαμομήλι, ύσσωπος, λεβάντα, 

μαντζουράνα 
Γαρύφαλλο 

Νευρική εξασθένιση 

(κατάρρευση) 

Βασιλικός, σάλβια σκλάρεα, 

φασκόμηλο 

Λεβάντα, αγριοκυπαρίσσι, 

μαντζουράνα 
Βενζόη, γιασεμί 

Νευρική υπερένταση (αγωνία) 
Βασιλικός, περγαμόντο, 

ιεροβότανο, πτιγκρέιν, θυμάρι 

Χαμομήλι, γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

μαντζουράνα, μελισσόχορτο 

Γιασεμί, τριαντάφυλλο, νερολί, 

υλάνγκ – υλάνγκ, σανδαλόξυλο 

Ευερεθιστότητα --- 
Χαμομήλι, κυπαρίσσι, λεβάντα, 

μαντζουράνα 
Νερολί, τριαντάφυλλο 

Σοκ --- Καμφορά, μελισσόχορτο, μέντα Νερολί 

Στρες Βασιλικός Αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα 
Ξύλο κέδρου, νερολί, 

τριαντάφυλλο 

Υπερδιέγερση Λεμόνι, φασκόμηλο, θυμάρι 

Χαμομήλι, κυπαρίσσι, λεβάντα, 

αγριοκυπαρίσσι, μαντζουράνα, 

ύσσωπος 

Νερολί, μοσχοκάρυδο, υλάνγκ 

- υλάνγκ 

Πεπτικό 



Ανορεξία Περγαμόντο 

Μαύρο πιπέρι, χαμομήλι, 

μάραθο, ύσσωπος, 

αγριοκυπαρίσσι 

Μύρο, ρίγανη, εστραγκόν 

Βραδεία πέψη Κόλιανδρος Θρούμπι 
Πιπερόριζα, μοσχοκάρυδο, 

ρίγανη, εστραγκόν 

Γαστρεντερίτιδα 
Βασιλικός, περγαμόντο, 

λεμονόχορτο, νιαουλί, θυμάρι 
Μέντα, πεύκο, δεντρολίβανο --- 

Διαβήτης Ευκάλυπτος, λεμόνι 
Γεράνιο, αγριοκυπαρίσσι, 

δεντρολίβανο 
--- 

Διάρροια Ευκάλυπτος, φασκόμηλο 

Χαμομήλι, κυπαρίσσι, γεράνιο, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

μέντα, δεντρολίβανο, θρούμπι 

Γαρύφαλλο, πιπερόριζα, μύρο, 

μοσχοκάρυδο, σανδαλόξυλο 

Δυσεντερία Κάτζεπουτ --- --- 

Δυσκοιλιότητα --- 

Μαύρο πιπέρι, καμφορά, 

ύσσωπος, μαντζουράνα, 

δεντρολίβανο, μάραθο 

--- 

Δυσπεψία 

Βασιλικός, περγαμόντο, 

λεμονόχορτο, φασκόμηλο, 

θυμάρι 

Γλυκάνισο, μαύρο πιπέρι, 

χαμομήλι, μάραθο, ύσσωπος, 

αγριοκυπαρίσσι, λεβάντα, 

μελισσόχορτο, μέντα, 

δεντρολίβανο 

Γαρύφαλλο  

Έλος στομάχου Λεμόνι Χαμομήλι, γεράνιο Τριαντάφυλλο 

Εμετοί Λεμόνι Μάραθο, μέντα Τριαντάφυλλο 

Ναυτία --- Μάραθο, λεβάντα, Τριαντάφυλλο, σανδαλόξυλο 



μελισσόχορτο, μέντα 

Καούρες στο στομάχι --- Μαύρο πιπέρι --- 

Κολικός Περγαμόντο 

Μαύρο πιπέρι, μάραθο, 

ύσσωπος, αγριοκυπαρίσσι, 

λεβάντα, μέντα 

Κανέλα, σανδαλόξυλο 

Κολίτιδα, εντερίτιδα 
Κάτζεπουτ, λεμονόχορτο, 

νιαουλί, τσαγιόδεντρο 
Λεβάντα, δεντρολίβανο --- 

Κρίση χολής --- Μέντα --- 

Ναυτία (από ταξίδια) --- Μέντα --- 

Σκουλήκια Κάρον Θρούμπι  Κανέλα, γαρύφαλλο, εστραγκόν 

Στομαχόπονοι Περγαμόντο 
Χαμομήλι, μάραθο, λεβάντα, 

μέντα, δεντρολίβανο 
--- 

Συκώτι Λεμόνι, φασκόμηλο Μέντα, δεντρολίβανο Τριαντάφυλλο 

Συκώτι (κίρρωση) --- Αγριοκυπαρίσσι, δεντρολίβανο --- 

Τροφική δηλητηρίαση --- Μαύρο πιπέρι, μάραθο --- 

Τυμπανισμός (φουσκώματα) 
Βασιλικός, περγαμόντο, κάρον, 

κόλιανδρος, φασκόμηλο 

Γλυκάνισο, καμφορά, μάραθο, 

ύσσωπος, αγριοκυπαρίσσι, 

λεβάντα, μελισσόχορτο, μέντα, 

δεντρολίβανο 

Κανέλα, πιπερόριζα, μύρο, 

εστραγκόν 

Χολόλιθοι 
Περγαμόντο, ευκάλυπτος, 

λεμόνι 

Χαμομήλι, καμφορά, γεράνιο, 

ύσσωπος, λεβάντα, 

δεντρολίβανο 

Υλάνγκ - υλάνγκ 

Τριχωτό της κεφαλής 



Αλωπεκία Φασκόμηλο, θυμάρι Λεβάντα, δεντρολίβανο Ξύλο κέδρου 

Τριχόπτωση --- Δεντρολίβανο Ξύλο κέδρου 

Πιτυρίδα Λεμόνι Χαμομήλι, γεράνιο --- 

Σμηγματόρροια --- Αγριοκυπαρίσσι Ξύλο κέδρου 

Ειδικά προβλήματα 

Ενούρηση --- Κυπαρίσσι --- 

Αρθρίτιδα 
Κάρον, λεμόνι, φασκόμηλο, 

θυμάρι 

Καμφορά, χαμομήλι, 

αγριοκυπαρίσσι 
Βενζόη 

Εφίδρωση 
Περγαμόντο, ιεροβότανο, 

φασκόμηλο 
Κυπαρίσσι, πεύκο --- 

Ίλιγγος Κάρον --- --- 

Μυκητιάσεις --- Θρούμπι Κατιφές 

Ουρική αρθρίτιδα Βασιλικός 

Χαμομήλι, μάραθο, 

αγριοκυπαρίσσι, πεύκο, 

δεντρολίβανο 

Βενζόη 

Ψείρες --- --- Κανέλα, ρίγανη 

Ψώρα --- --- Κανέλα, γαρύφαλλο 

 


