
Eteeriset öljyt naisen hyvinvoinnin Eteeriset öljyt naisen hyvinvoinnin Eteeriset öljyt naisen hyvinvoinnin    

perustana vuosikymmeninäperustana vuosikymmeninäperustana vuosikymmeninä   

 

Eteeriset öljyt ovat luonnon lahja ihmisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Aromaattiset kasvit ovat kautta aikojen ol-
leet ihmisten hoitavina rohtoina eri tavoilla. Eteeristen öljy-
jen erottaminen kasvista on osattu jo noin 1000 vuotta, 
niitä käytettiin lähinnä tuoksuina. Vasta 1900 luvun alku-
puolella todettiin eteeristen öljyjen hyvinvointia edistävät 
vaikutukset ihon välityksellä. Havaittiin, että öljyt vaikutta-
vat ihon välityksellä kehoon ja sitä kautta ihmisen elimistön 
toimintoihin ja hyvinvointiin. Siitä alkoi nykyaikaisen etee-
risten öljyjen laajamittainen tutkimus niiden kemiallisten 
rakenteiden pojalta. Maailman yliopistot tutkivat eteerisiä 
öljyjä paljon ja tiedon määrä kasvaa kaiken aikaa. Nyt tun-
netaan monien eteeristen öljyjen kemiallinen rakenne ja 
vaikutuksia ihmisen kehossa ja mielessä samoin myös 
mahdollisia haittavaikutuksia. 
Öljyjen analyysit ovat tärkeitä ja tavan-
omaisia työkaluja parhaiden tuottajien 
sekä vastuullisten eteeristen öljyjen 
käyttäjien keskuudessa. Tutkimuksiin 
pohjautuva tieto mahdollistaa laajem-
pia ja varmempia käyttöalueita hyvin-
voinnin edistämiseen. 
 
Eteeristen öljyjen syvä tuntemus ja tieto on kaiken perusta 
Kaikki alkoi eteerisistä öljyistä ja yrteistä Englannissa 
1985. Eteeriset öljyt ja aromaterapia ja iskivät totaalisesti 
sieluun asti ja veivät mukanaan siitä lähtien asian ytimeen 
eteeristen öljyjen kemiaan, aina molekyylitasolle asti. Huip-
puluokan osaaminen ja kokemus ovat johtaneet käytännöl-
lisiin sovelluksiin, hieronnan maailmaan, kouluttamiseen ja 
luennointiin sekä kirjojen kirjoittamiseen ja hyvinvoinnin 
tuotteiden kehittämiseen. 

 
Eteeristen öljyjen yhdisteet mahdollistavat  
entistä useammille turvallisen  itsehoidon 
Eteeristen öljyjen käyttö hyvinvoinnin tuottamiseen on yksi 
hienoimmista kehitysmahdollisuuksista. Tuotekehitys, jos-
sa hyödynnetään eteerisiä öljyjä raaka-aineina, mahdollis-
taa laajan ja tuloksekkaan itsehoidon. Aromatica-Wellness 
on yli 25 vuoden aikana tehnyt kehitystyötä luodakseen 
mahdollisimman laajan käyttäjäjoukon tarpeisiin toimivia, 
laadukkaita, helppokäyttöisiä ja turvallisia wellness-

hyvinvoinnin tuotteita. Naiset ovat alusta lähtien olleet pää-
asiallinen asiakasryhmä ja heidän kauttaan miehet ja muut 
perheen jäsenet. Tuotteiden vaikuttavuus perustuu usean 
eteerisenöljyn taidokkaaseen yhdistämiseen. Tällä saavu-
tetaan kaksoisteho: tuote vaikuttaa fyysisesti ja samaan 
aikaan luo tuoksujen kautta mielihyvää. Esimerkiksi Ulla 
Grace sarjan Stress Free, Neck Tension Relaxer ja Sweet 
Dreams tuotteet ovat saaneet hyvän suosion erityisesti 
naisten keskuudessa. 
 

Nopeavaikutteisia, Tehokkaita ja turvallisia 
Eteeriset öljyt pienimolekyylisinä aineina imeytyvät nope-
asti ihon kautta ja vaikuttavat kohdealueella käytännössä 
lähes heti. Kaikille tuttu laventeli, Lavandula angustifolian 
koostumus muodostuu noin 190 erilaisesta komponentista, 

joista kahta, linalolialkohlia ja lunalyyliase-
taattia, tulee olla määrätty määrä öljyn vai-
kuttavuuden kannalta. Nämä kaksi kompo-
nenttia oikeassa suhteessa tekevät Lavan-
dula angustifoliasta rauhoittavan ja kouris-
tuksia laukaisevan. Monia eteerisiä öljyjä 
sisältävissä tuotteissa käytetyt, tarkkaan vali-
tut eteeriset öljyt tukevat toisiaan ja saavat 

näin aikaan halutun vaikutksen. Yksitäiset eteeriset öljyt 
sisältävät siis lukuisan märän aineosia. Esimerkiksi ruu-
sun, Rosa Damascenan eteerisestä öljystä on tunnistettu 
yli 400 erilaista komponenttia. 
 

Miksi eteeriset öljyt ovat erityisesti naisen nai-
sen hyvinvoinnin perustana 
On havaittu, ettäerityisesti naisen hajuaisti on hämmästyt-
tävän tarkka. Se tunnistaa tuoksuja ja niiden vivahteita 
pieninäkin määrinä. Toisaalta kauneuden  ja esteettisyy-
den kokemukset ovat naiselle ominaisia ja tuottavat mieli-
hyvää. Sitähän myös eteeris-
ten öljyjen maailma on, täynnä 
luonnon ja kukkien mykistävää 
kauneutta. 
 
Ulla-Maija Grace  
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