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латів з рослинної сировини на емоційний фон людини�� В 
арсеналі ароматерапії часто використовують для регуляції 
емоційного фону ефірні олії ромашки лікарської, деревію 
звичайного, гісопу лікарського, монарди трубчастої, ла-
ванди вузьколистої, розмарину лікарського, кропу го-
роднього, звіробою звичайного та інші�� Деякі ефірні олії 
досить ефективні як антидепресанти і виробляються на 
підприємствах як вітчизняних, так і зарубіжних�� В Україні 
розроблена технологія одержання ефірної олії з квітучої 
наземної частини гісопу та деревію звичайного і проведе-
но хроматографічний аналіз цих фітозасобів��

Одержують їх методом парової дистиляції ефірної 
олії з сухої сировини деревію, яка має солодкуватий, 
гіркувато-свіжий аромат з відтінком камфори�� До скла-
ду цієї олії входить понад 50 % азулену�� Використову-
ють її як самостійно в аромалампі, так і в поєднанні з 
іншими оліями при безсонні на тлі гіпертензії та атерос-
клерозу�� Ефірну олію деревію доцільно використовува-
ти в аромасумішах, мазях, кремах, лосйонах при про-
блемній шкірі, при судомах, запорі, геморої, циститі, 
мікозах, випадінні волосся, лупі��

Ефірна олія, одержана методом парової дистиля-
ції з насіння кропу городнього, є ефективним засобом 
для покращання функції нервової системи та легким 
снодійним при безсонні�� Також знімає алергійний свер-
біж шкіри, нормалізує травлення, усуває метеоризм�� У 
наших дослідженнях доведено доцільність призначен-
ня арома-форм кропу городнього у поєднанні з арома- 
формами ромашки лікарської, особливо для дітей та 
людей похилого віку��

Ефірні олії гісопу лікарського та меліси лікарської, 
які одержують методом парової дистиляції з сухої 
квітучої надземної частини рослин, сприяли зняттю 
емоційної напруженості та лабільності�� Терапевтичний 
ефект значно підвищувався при застосуванні суміші 
цих олій�� Завдяки цьому нормалізувалася робота сер-
цево-судинної системи та полегшувалося дихання при 
астматичному бронхіті�� Ефірна олія гісопу у нерозбав-
леному вигляді ефективно видаляє бородавки, папіло-
ми та мозолі�� Слід зауважити, що ефірна олія гісопу 
показана при гіпотензії та нормалізації роботи шлун-
ково-кишкового тракту��

Ефірна олія звіробою, яка була одержана методом па-
рової дистиляції з сухої квітучої надземної частини рос-
лини, усувала нервову напругу, безсоння, роздратування, 
а також усувала біль, набряки при травмах�� Її використо-
вують у мазях як протизапальний засіб при дерматитах, 
екземі, герпесі та оперізуючому лишаю, що підтверджує 
широкий спектр антибактеріальної та антивірусної дії��

В Україні також вперше розроблена технологія та 
розпочато виробництво таких фітозасобів як гідрола-
ти�� Гідролати із ЛР – це водна суспензія, яка має рН 
від 3,5 до 6�� У ній є невелика кількість ефірних олій, 
органічних кислот, пігменти рослин, флавоноїди, віта-
міни, мінерали тощо�� Гідролати відрізняються від аро-
матної квіткової води тим, що мають інший молеку-

лярний склад та їх можна застосовувати внутрішньо��
Технологія одержання гідролатів розрахована таким 

чином, що при паровій дистиляції молекули води екстра-
гують із рослин тільки легкі молекули, а більш важкі мо-
лекули (гіркоти, віск та інше) лишаються в сировині�� Ці 
легкі молекули корисних речовин є незмінними, такими, 
які були в рослині, залишаючи свої природні властивості, 
завдяки яким гідролати нормалізують обмінні процеси в 
організмі, виводять токсини, зміцнюють імунітет��

Кисле середовище всіх гідролатів пригнічує жит-
тєдіяльність бактерій, грибків та вірусів�� Гідролати є 
ефективними протизапальними, протигрибковими та про-
тивірусними натуральними фітозасобами, які не подраз-
нюють клітини органів та тканин�� Вони є також ефектив-
ними у лікуванні дітей��

Гідролат деревію звичайного покращую кровообіг, 
ущільнює стінки судин, усуває набряки та біль при ва-
рикозному розширенні вен, геморої, ендометріозі та бо-
лючих менструаціях, усуває кровотечі�� Також гідролат 
деревію сприяє покращанню травлення жирної їжі, сти-
мулює роботу печінки, є легким жовчогінним засобом, 
виводить зайву рідину з організму��

Гідролат меліси є сильним антиоксидантом, про-
тивірусним та протибактеріальним фітозасобом�� Йому 
притаманні заспокійливі, імуностимулюючі, віднов-
лювальні та протизапальні властивості�� Підтвердже-
ний як ефективний засіб при герпесі, для профілакти-
ки грипу та сезонних алергій, при ішемічній хворобі 
серця, вегетосудинній дистонії, аритмії, ревматизмі�� 
Гідролат меліси заспокоює, знижує артеріальний тиск, 
знімає депресію, тривогу, безсоння, дитячу істерику, 
мігрені та головний біль�� Знижує апетит при схиль-
ності до переїдання�� Ефективний для гіперактивних 
дітей��

Гідролат кропу є ефективним фітозасобом при хроніч-
них бронхітах, пневмонії�� Розріджує та видаляє мокро-
тиння з бронхів і легенів, зміцнює судини�� Виводить з ор-
ганізму токсини, усуває біль при подагрі, спастичні болі�� 
Ефективний також при кандидозах, інших грибкових за-
хворюваннях��

Також покращує травлення, усуває коліки, болі в жи-
воті, закрепи�� Гідролат кропу рекомендовано при пору-
шеннях сечостатевої сфери у чоловіків (простати, адено-
ми простати), а у жінок призначають при захворюванні 
яєчників, порушенні менструального циклу, знімає «при-
ливи» при клімаксі�� У матерів, що годують немовлят, пок-
ращує лактацію��

Гідролат гісопу є тонізуючим фітозасобом, який нор-
малізує роботу всіх відділів імунної системи�� Тонізує сер-
цеву діяльність та судини�� Знижує підвищене згортання 
крові�� Ефективний при захворюванні дихальної системи, 
синуситах, тонзиліті, гаймориті�� Усуває запалення ясен, 
рекомендований при стоматитах, пародонтозі�� Сприяє 
швидкому загоєнню ран, гематом, забиттів, усуває папіло-
ми, пом’якшує рубці, усуває метеозалежність, доцiльний 
при лікуваннi аутоімунних дерматитiв, мокнучої екземи��


