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Yleisimmät eteeriset öljyt  
ja muutamia käyttövinkkejä hyvinvoinnin tukena 
 
 
Piparminttu 
Öljy tislataan piparmintun lehdistä ja kukista. Yksi vanhimmista ja käytetyimmistä rohdoista ruoansulatuksen 
rauhoittamiseen. Tiedemiehet ovat tutkineet sen vaikutuksia mm. maksaan, hengitykseen sekä 
keskittymiskyvyn tukemiseen ja henkiseen suorituskykyyn.  
 

- Vatsan toiminta: hiero pari tippaa vatsalle rauhoittamaan.  
- Kuumotus: hiero pari tippaa jalkoihin viilentämään.  
- Kutina: laita pari tippaa öljyä rikkoutumattoman ihon päälle.  
- Jomotus päässä: Hiero ohimoille tai kohtaan, jossa jomotus on.  
- Treenaus: hengitä piparminttua ennen ja jälkeen treenin kohottaaksesi mielialaa ja karkottaaksesi 

väsymystä.  
- Rentouta lihaksia sivelemällä laimennettua piparminttuöljyä ohimoihin ja niskaan 
- Laita diffuuseriin vaativien työ- ja opiskelutehtävien aikana, kun tarvitset keskittymiskykyä, energiaa 

ja positiivista asennetta.  
- Jyrsijät / hämähäkit /muurahaiset / torakat: laita kaksi tippaa öljyä pumpulipalloon ja laita se niiden 

pesän suulle tai polulle.  
- Pahanhajuinen hengitys: laita tippa suuhusi raikastaaksesi hengityksen.  

 
Lemon 
Puristetaan sitruunan kuoresta. Öljyssä on antiseptisia ominaisuuksia ja sillä on vaikutuksia myös 
immuunijärjestelmään. Puhdistava, elävöittävä ja mielialaa kohottava öljy, joka sisältää luonnon 
antioksidanttia d-limoneenia (tärkeä osa myös NinxiaRed –juomaa).  

- Ilmanraikastimena: muutama tippa diffuuseriin tai spraypulloon 
- Purkka-, öljy, rasva- tai liitutahrat: Käytä 1-2 tippaa poistamaan tahrat  
- Kovettumat, vaivasenluut, syylät: hiero tippa aamuin illoin, kunnes katoaa 
- Puhdistaaksesi hedelmän ja pitkittääksesi sen ikää täytä kulho viileällä vedellä ja lisää 2-3 tippaa 

lemonia. Tipauta hedelmä kulhoon ja sekoita.  
- Aineenvaihdunnan vilkastuttaminen: Hiero vastalle tai käytä aromina.  
- Tiskirätit: Upota tiskirätti lemon-veteen puhdistaaksesi ja raikastaaksesi 

 
Laventeli 
Monikäyttöisin eteerinen öljy. Rauhoittava vaikutus on myös tieteellisesti tutkittu. Luonnon oma antihistamiini. 
Käytetään laajasti ihonhoidossa.  

- Rauhoittuminen ja rentoutuminen 
- Pistokset 
- Lievät palovammat 
- Naarmut, haavat, mustelmat 
- Deodoranttina 
- Koit ja hyönteiset 
- Pyykkäys 
- Auringonotto 

 
 
Frankincence 
Tämä öljy on ollut ihmisten tiedossa ja vuosituhansien ajan. Raamatun aikaan sitä arvostettiin enemmän kuin 
kultaa. Stimuloi aivojen järjestelmää. Tärkeä öljy ihonhoidossa. 
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- Keskittyminen: käytä 2-3 tippaa ohimoille ja niskaan parantamaan keskittymistä. Hengitä myös 
syvään sisään.  

- Levitä pari tippaa jalkapohjiin vahvistaaksesi immuniteettia.  
- Laimenna kasviöljyyn ja laita rakkulan päälle useita kertoja päivässä.  
- Hyönteisten puremat: laita tippa pureman päälle ihoa rauhoittamaan.  
- Hauraat kynnet: laita 1-3 tippaa hauraille kynsille vahvistamaan.  
- Arvet: hiero pari tippaa arville kaksi kertaa päivässä.  
- Ihonhoito: lisää kasviöljyn sekaan tippa tai kaksi ja levitä kasvoille ja kaulalle.  
- Yleinen hyvinvointi: hengitä syvään ja hiero tippa rinnalle.  

 
 
DiGize 
Sekoitusöljy, joka sisältää rakuunaa, inkivääriä, katajaa, fenkolia, sitruunaruohoa, anista ja piparminttua. 
Tukee tervettä ruoansulatusta ja rauhoittaa vatsan epämukavuuksia.  

- Hiero ruokailun jälkeen muutama tippa vatsalle saadaksesi vatsaa rauhoittavan vaikutuksen 
- Ähky: hiero 1-2 tippaa vatsalle 
- Matkustus: hiero tarvittaessa 1-2 tippaa vatsalle.  

 
 
Purification 
Tämä sekoitusöljy on raikas, herättävä ja puhdistava öljy. Toimii ulkoisessa ja sisäisessä puhdistuksessa. Se 
on laadittu puhdistamaan ilmaa sekä neutralisoimaan hajuja ja homeita.  
- Ilman puhdistajana ja raikastajana: Laita diffuuseriin puhdistamaan epämiellyttäviä hajuja. Laita muutama 
tippa pumpulipalloihin ja aseta ilmanpoistimille kotona, autossa, hotellihuoneessa jne. Hengitä öljyä lennon 
aikana suojataksesi itsesi taudinaiheuttajilta, jotka tulevat kierrätetystä ilmanvaihdosta.  
- Hyönteistenpuremat / pistot: Laita tippa puremakohtaan rauhoittamaan.  
- Rakkulat: hiero tippa rakkulaan puhdistamaan.  
- Haisevat kengät: laita pari tippaa öljyä pumpulipalloihin ja aseta ne kenkiin.  
- Hyönteiset: suihkuta useampi tippa veteen sekoitettuna vaatteisiin ja hiuksiin, jotta hyönteiset kiertäisivät 
sinut kaukaa 
 
R.C.  
Tähän talvikuukausien yhteen tärkeimpään öljyyn on yhdistetty kolmen eri eukalyptuslajin eteeriset öljyt sekä 
muutamaa muuta eteeristä öljyä, joilla on hengitysjärjestelmän toimintaa tukevia ominaisuuksia.  
 

- Urheilu: hiero pari tippaa rinnalle ja jalkapohjiin ennen urheilua saadaksesi inspiroivan ja virkistävän 
vaikutuksen 

- Diffuuseroi huoneessa tai lisää kuumaan veteen ja höyryhengitä. Aukaiseva vaikutus hengitysteihin.  
- Laimenna ja sivele rintakehään, kaulan, kurkun ja nenäonteloiden alueelle tarvittaessa.  

 
Thieves 
Ainutlaatuisen Thieves –öljysekoituksen tuoksu on miellyttävän mausteinen. Se sisältää öljyjä, jotka tukevat 
tehokkaasti elimistön oman puolustusjärjestelmän toimintaa. (Clove, lemon, eucalyptus, cinnamon bark, 
rosemary). Se on turvallinen, luonnollinen vaihtoehto voimakkaille kemikaaleille ja puhdistusaineille. 1:4 
laimennus suositeltavaa.  
 

- Käytä diffuuserissa ilmanraikastimena 
- Ötökät: laita muutamia tippoja veteen ja suihkuta pöytätasoille, kylpyhuoneeseen jne.  
- Immuniteetti: Laita muutama tippa jalkapohjiin aamuin illoin 
- Siivous: Lisää 4-5 tippaa tiskiveteen. Poistaa hajut ja tiskisi tulevat hohtavan puhtaiksi. Lisää 

muutama tippa pesuveteen siivouksessa. Tutustu myös Thieves-siivoussarjaan. 
- Hammashuolto: Laita tippa sormenpäähän ja levitä ikenille / hampaisiin. Laimenna, jos liian vahvaa. 

Tutustu myös Thieves-hammashoitosarjaan.  
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