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DAWKOWANIE mieszanki olejków eterycznych Zawodowy Zatokowiec 
 

Zawodowy Zatokowiec jest do stosowania ZEWNĘTRZNEGO. Dla dorosłego jest w idealnym stężeniu do 
inhalacji. Dla dzieci rozcieńczać w oleju jadalnym lub trzymać dyfuzor z daleka od twarzy ( np. pół metra od 
miejsca gdzie się dziecko bawi). Zasada z olejkami eterycznymi jest zawsze taka: im młodsze dziecko, tym większe 
rozcieńczenie powinno być zastosowane.  

 
Jeśli zatrzesz sobie oczy olejkiem lub poczujesz pieczenie, jak najszybciej zastosuj tłuszcz do przemycia tego 
miejsca – woda nie pomoże, odpowiedni do tego by zlikwidować to uczucie będzie każdy olej jadalny lub 
kosmetyczny.  

 

Zawodowy 
Zatokowiec 

Dzieci poniżej roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3- 7 lat Dzieci 8-12 lat Dzieci 13+ i DOROŚLI 

NAJLEPSZA 
METODA: 

 
nakładanie 
na obszary 

ciała 
(uda, klatka 
piersiowa, 

brzuch, plecy) 

podeszwy stóp  
(patrz niżej w tabeli 
„masaż stóp”) 

� podeszwy stóp (patrz 
niżej „masaż stóp”) 

� plecy (1 kropelka  
w 2 łyżkach oleju) 

� klatka piersiowa  
(1 kropelka  
w 2 łyżkach oleju) 

� podeszwy stóp (patrz niżej 
„masaż stóp”) 

� plecy (1 kropelka  
w 1 łyżce oleju) 

� klatka piersiowa  
(1 kropelka w 1 łyżce oleju) 

� zatoki czołowe  
(1 kropelka w 1 łyżce 
oleju min 2x dziennie) 
 

� podeszwy stóp (patrz niżej 
„masaż stóp”) 

� plecy (2 kropelki w 1 łyżce oleju) 
� klatka piersiowa (2 kropelki  
w 1 łyżce oleju) 

� zatoki czołowe  
(1 kropelka w 1 łyżeczce oleju 
min 2x dziennie) 
 

� podeszwy stóp (patrz niżej  
„masaż stóp”) 

� plecy (3 kropelki w 1 łyżeczce oleju) 
� klatka piersiowa (3 kropelki  

w 1 łyżeczce oleju) 
� zatoki czołowe  

(1 kropelka w 1 łyżce oleju min 2x 
dziennie) 

� miejsca dotknięte bólem stawów  
(3 kropelki w 1 łyżce oleju/smarowidło) 

 
Wewnętrznie  

 
NIE do użytku wewnętrznego 

 
 
 

Inhalacje  

1 kropelka na tetrze 
położona blisko 
łóżeczka dziecka. 
Dyfuzor przez max. 
godzinę w pokoju 
dziecka 

� 1 kropelka na tetrze 
położonej przy 
poduszce dziecka. 

� 
  

 
 gorący garnek w pobliżu 

dziecka (w obecności  
rodzica)– 1 kropelka
lub dyfuzor 

 
 

inhalacje nad garnkiem 
bardzo ostrożnie z dzieckiem

lub dyfuzor – 1 kropelka 

inhalacje nad garnkiem z gorącą wodą
lub dyfuzor

  
– 2 kropelki 

Płukanie zatok (wciąganie do nosa) 
wody utlenionej 50% wody cieplej 

50% i 1 kropelki oleju na poł 
łyżeczki oleju jadalnego zmieszane 

razem 2x dziennie 
 

kąpiel 
 

- 
1 kropelka na szklankę 
oleju – wymieszane 
wlać do wanny 

1 kropelka na pół szklanki 
oleju – wymieszane wlać 
do wanny 

2 kropelki na pół szklanki oleju  
– wymieszane wlać do wanny 

3 kropelki na pół szklanki oleju  
– wymieszane wlać do wanny 

 
masaż stóp 

 
(po masażu 

załóż 
skarpetki) 

zmieszaj 1 kropelkę 
olejku z 3 łyżkami 
tłuszczu (np. olejem 
słonecznikowym)  
2-3 łyżki, przelej do 
słoika. Smaruj stópki 
dziecka 3 x dziennie.  

zmieszaj 1 kropelkę 
olejku z tłuszczem (np. 
olejem słonecznikowym) 
1 łyżki, przelej do słoika. 
Smaruj stópki dziecka 3 
x dziennie – lekko 
uciskając wszystkie 
miejsca.  

zmieszaj 1 kropelkę olejku 
z tłuszczem (np. olejem 
słonecznikowym)  
– 1 łyżką, przelej  
do słoika. Smaruj stópki 
dziecka 3 x dziennie – 
lekko uciskając wszystkie 
miejsca.  

zmieszaj 1 kropelkę olejku 
z tłuszczem (np. olejem 
słonecznikowym) – 1 łyżeczką  
i smaruj stopy – lekko uciskając 
wszystkie miejsca.  

zmieszaj 2 kropelki olejku  
z tłuszczem (np. olejem 
słonecznikowym) – z 1 łyżeczką  
i smaruj stopy – lekko uciskając 
wszystkie miejsca.  

 

gorący garnek w pobliżu 
dziecka (w obecności 
rodzica) - dyfuzor 2 godz.


