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протикашльову, відхаркувальну, болезаспокійливу (ла-
вандова, чайного дерева, ялиці, материнки, чебрецю)�� 
Антиоксидантні властивості василькової, гвоздичної, роз-
маринової, фенхелевої ефірних олій дозволяють упереди-
ти нагромадження в організмі недоокиснених продуктів, 
вільних радикалів і сприяють їх виведенню, чим можна 
пояснити ефективне застосування в якості харчових при-
прав�� Це також є надзвичайно важливим і актуальним при 
роботі на комп’ютерах та в умовах хронічного радіацій-
ного опромінення малими дозами�� Антиоксидантні влас-
тивості фітопрепаратів та, зокрема, ефірних олій, визна-
чають їх ефективне використання при різних отруєннях 
(інтоксикаціях) – наркотиками, нікотином, алкоголем 
(фенхелева, лавандова, лимонна, ялівцева), а також тва-
ринними отрутами – укуси комах, змій (ганусова, лаван-
дова, василькова, лимонна, м’ятна, тим’янова) ефірні олії 
та різні галенові препарати (настої, настоянки) на основі 
фітосировини��

Особливо ефективно використовують ефірні олії у 
комплексній, відновно-реабілітаційній, превентивній те-
рапії при порушеннях функції опорно-рухового апарату, 
зокрема: при артритах, артрозах, люмбаго, остеохондрозі, 
міозиті як болезаспокійливі, протинабрякові та такі, що 
покращують кровообіг�� Ці властивості найбільш прита-
манні наступним різним лікарським формам на основі 
фітоаромасировини таким як ялівцева, ромашкова, роз-
маринова, каюпутова, імбирна, гвоздична, евкаліптова, 
лавандова��

На сьогодні достатньо інформації про позитивну дію 
ефірних олій при порушеннях серцево-судинної систе-
ми, зокрема, при гіпер- та гіпотонії у медичній практиці 
мелісової, іланг-ілангової, майоранової, ладанної; при за-
хворюваннях шлунково-кишкового тракту застосування 
ганусової, фенхелевої, м’ятної, лавандової, а при захворю-
ваннях нирок – ялівцевої, миртової, каюпутової, соснової, 
санталової, евкаліптової олій��

Деякі ефірні олії та фітопрепарати на їх основі призна-
чають вагітним, дітям різного віку, дорослим та людям 
похилого віку�� Є науково обґрунтовані рекомендації щодо 
використання їх для цих пацієнтів��

Терапевтичну дію визначають лише натуральні ефірні 
олії�� Численні синтетичні ароматизатори, замінники, які 
імітують натуральні запахи, не мають терапевтичної дії�� 
На якість ефірної олії впливає спосіб виділення, зона зрос-
тання ефіроолійних рослин, з яких отримано ефірну олію, 
час збирання сировини, період вегетації та умови збері-
гання ефірної олії��

Якісна ефірна олія зазвичай прозора, однорідна, без 
осаду та включень�� Лише у деяких ефірних оліях при-
пустима поява осаду: у м’ятній – при охолодженні, у 
трояндовій – розділення рідкої та твердої фракцій�� Піс-
ля випаровування краплі натуральної ефірної олії з по-
верхні білого паперового аркуша не повинно лишатися 
жирної плями, хоча можливе легке забарвлення паперу, 
якщо ефірна олія має колір�� Якість олії визначає також 
відсоток кисневонасичених вуглеводнів у складі�� Чим 

цей відсоток вищий, тим сильніше така ефірна олія 
буде подразнювати шкіру�� При фракційній перегонці, 
так званій детерпенізації ефірних олій, зменшується 
вміст вуглеводнів, що робить ароматичний букет більш 
благородним, знижує подразнювальну дію, але значно 
підвищує собівартість олії��

До органолептичної оцінки ефірних олій належить 
визначення кольору, запаху, смаку, прозорості, кон-
систенції�� До фізичних констант належить визначення 
питомої ваги, кута обертання, показника заломлення та 
розчинність в етиловому спирті�� З хімічних констант 
основними є кислотне число, ефірне число та ефірне 
число після ацетилювання�� Числові значення констант 
(межі) для олій встановлюють за Фармакопеєю та ін-
шими стандартами�� Надійним засобом оцінки якості 
ефірних олій є газорідинна хроматографія�� Цей метод, 
поряд з показниками інших фізико-хімічних констант, 
дозволяє виявити різні види фальсифікацій ефірних 
олій�� У домашніх умовах це зробити неможливо, але у 
вихідній документації фірм-постачальників наводять-
ся фізико-хімічні константи олій��

Таким чином, здоров’я – це гармонія в усьому, як ми 
пересвідчуємося, спостерігаючи за природою і черпаючи 
свої знання у природи, вивчаючи її, вкотре переконую-
чись, що стандарти в усьому – константа, як основа основ�� 
Але: «Лікувати треба не окрему хворобу, а конкретну лю-
дину»�� Такий головний принцип, який налічує тисячоліття 
історії народної і нетрадиційної медицини�� Головна мета 
НіНМ – примножувати і відновлювати здоров’я�� А ос-
новне завдання – «навчити організм» постояти за себе і 
виправити помилку в собі, це унікальна саморегулююча 
система, якій достатньо лише «підказати вихід з кризи»�� 
Стимулювати ж захисні сили і відновлювати порушений 
баланс можна дуже різними методами�� Варто лише озир-
нутися навколо і зрозуміти, що унікальні ліки поряд�� Їх 
нам дарують у вигляді зеленого царства: «Ми є не тільки 
те, що ми їмо, а й те, які ліки вживаємо – синтетичні чи 
натуропатичні»��

Сила рослин невичерпна, це достатньо високоадапто-
вані організми, що знаходяться поряд з нами�� Їм нікуди 
сховатися від зовнішніх впливів і єдиний захист – вироб-
ляти речовини, які підтримують життя�� Саме цю життєву 
енергію ми черпаємо з рослинних настоїв, витяжок, чаїв�� 
Вчені помітили: препарати, виготовлені з рослинної сиро-
вини на основі однієї активної речовини, менш дієві, ніж 
«примітивні» відвари та настої, виготовлені з усієї росли-
ни�� Лише природний комплекс біологічно активних речо-
вин виявляє лікувальну дію�� Спроби їх відокремити від 
рослинної композиції призводять до заміни лікувальних 
властивостей внаслідок порушення біохімічної і біоло-
гічної гармонії, яка була властива їм у структурі цілісної 
рослини�� Сучасна наука цього пояснити не може�� До сере-
дини ХХ ст�� лікування травами було домінуючим не лише 
в народній, а й передусім у класичній медицині і фармації�� 
І лише панування хімічного синтезу ліків витіснило його�� 
Проте часи повертаються�� Так, лише в Німеччині 60 % лі-


