
AROMTERAPIJAS KOMPLEKTS 14032 

APRAKSTS 

Aptverošs, kompakts aromterapijas komplekts, kas sastāv no divpadsmit dažādām eļļām. Komplektā ir koka kastīte, 

kas nodrošina eļļu uzglabāšanu vertikālā stāvoklī. 

 

SATURS 

1 x kastīte 

12 x eļļas (10 ml) 

Bergamotes, eikalipta, ģerānijas, greipfrūta, Ho Wood, lavandas, leizejas, piparmētru, rozmarīna, saldā apelsīna, 

tējas koka, ilang-ilang.  

 

LIETOŠANA 

Piemērojams izmantošanai vannā, masāžas maisījumu sastāvā vai kopā ar šādiem ROMPA® produktiem – aromātu 

akmeni (Aroma Stone), interaktīvo aromātu kastīti (Interactive Aroma Box), profesionālo aromadifuzoru (Aroma 

Diffuser Professional). Uzglabājiet eļļas rūpīgi un vienmēr ievērojiet turpmākos drošības noteikumus. 

 

DROŠĪBA 

 Šo komplektu ieteicams lietot personai, kas ir apmeklējusi aromterapijas kursu un kurai ir 

pietiekamas zināšanas par tā drošu pielietojumu. 

 Eļļas ir koncentrētas, un tās jālieto ļoti maz. 

 Nelietot iekšķīgi. 

 Izvairieties no eļļas nokļūšanas acīs vai uz gļotādām. 

 Pievienojot ēteriskās eļļas ūdenim vannā, nelietojiet vairāk par sešiem pilieniem. Pārliecinieties, ka eļļas ir 

rūpīgi disperģētas. Plastmasas vannas uzreiz pēc lietošanas izslaukiet. 

 Ēteriskās eļļas nedrīkst lietot grūtniecības laikā, it īpaši grūtniecības pirmajās sešās nedēļās. Pēc tam 

konsultējieties ar praktizējošo ārstu, kurš jums pateiks, kādas eļļas ir droši lietojamas jūsu gadījumā. 

 Nedodiet ēteriskās eļļas maziem bērniem. Konsultējieties ar ārstu pirms ēterisko eļļu izmantošanas 

zīdaiņiem.  

 Pēc ēterisko eļļu lietošanas vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas. 

 Uzglabājiet eļļas vēsā vietā, kur tās nevar aizsniegt bērni un mājdzīvnieki. Uzglabājiet eļļas vertikāli. 

 Ja eļļas tiek lietotas masāžai, vienmēr atšķaidiet tās. Izmantojiet 3 līdz 5 eļļas pilienus uz 10 ml saldo 

mandeļu vai augu eļļas. Šo proporciju palieliniet uz pusi bērniem, vecākiem cilvēkiem un slimniekiem, kuri 

atveseļojas. Izmantojot masāžas maisījuma sastāvā pirmo reizi, vispirms testējiet uz neliela ādas laukuma. 

 Atcerieties, ka eļļas viegli uzliesmo. Ievērojiet piesardzību, lietojot degļus. 

 Ja jums ir siena drudzis vai astma, pirms eļļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu. 

 

ROMPA AROMTERAPIJAS KOMPLEKTA EĻĻU ĪPAŠĪBAS 

 

BERGAMOTES: augļu smarža, uzmundrina, atsvaidzina, attīra ar savu līdzsvarojošo aromātu. Lietojiet  

 

ādas kopšanai taukainas vai problemātiskas ādas gadījumā. Lielisks telpas atsvaidzinātājs – var pievienot sausajām 

smaržām. Vēl tā ir sastopama Earl Grey tējā un daudzās smaržās. 

 

EIKALIPTA: piemērota lietošanai kā dekongestants inhalācijās, lai atvieglotu saaukstēšanās, klepus un katara 

simptomus. Var lietot arī kā traipu tīrītāju, kad citi līdzekļi nedarbojas, un kā insektu ŗepelentu.  

 

ĢERĀNIJAS: līdzsvaro tauku dziedzeru izdalīšanos un tāpēc ir piemērota gan sausai, gan taukainai ādai. 

Līdzsvarojoša eļļa ar saldu ziedu aromātu.  

 

GREIPFRŪTA: ass un atsvaidzinošs aromāts, kas attīra un uzmundrina. Lieliska piedeva dušas želejām vai lai 

pastiprinātu attīrīšanu. 

 

HO WOOD: Lūdzu, ievērojiet: HO Wood eļļa šajā komplektā ir droša. Tas ir linalola veids ar 93% linalolu, 

0,07% kamparu un BEZ SAFROLA. Ho ir destilēts tvaiks no kampara Ho Sho variācijas, izmantojot kristāliskos 



sveķus no cērtama vecuma kokiem. Tā ir linalola galvenā sastāvdaļa, kas reizē ir maiga un nekaitīga dabīga viela. 

Patīkams ziedu, meža aromāts, kas atgādina izzūdošās rožkoka sugas. Ļoti relaksējoša. 

 

LAVANDAS: ļoti daudzpusēja. Mierinoša un līdzsvarojoša. Maigs un reizē efektīvs antiseptiķis insektu kodumu un 

apdegumu gadījumos. Eļļas pilienu var lietot spilvendrānas iekšpusē, lai palīdzētu atslābināties un iemigt. Var 

palīdzēt remdēt galvassāpes, kas radušās uz nervu pamata. Var lietot masāžai reimatisma gadījumā.  

 

LEIZEJAS: brīnišķīgs citrusu aromāts, kas uzmundrina, attīra un tonizē. Lielisks telpas smaku absorbētājs un insektu 

repelents.  

 

PIPARMĒTRU: atsvaidzinoša un stimulējoša. Spēcīgs gremošanu veicinošs līdzeklis. Piemērota lietošanai kā 

inhalants. Lielisks līdzeklis pēdu vannošanai tās fungicīdo un antiseptisko īpašību dēļ. Tikai mazos daudzumos 

ieteicams lietot vannās vai pie masāžām.  

 

ROZMARĪNA: bieži sastopama matu un ķermeņa kopšanas līdzekļos. Pievienojiet dažus pilienus matu skalojamajam 

ūdenim. Ļoti stimulējoša. Nav īpaši piemērota epilepsijas slimniekiem vai paaugstināta asinsspiediena gadījumā. 

Lietojiet pret galvassāpēm un depresiju.  

 

SALDĀ APELSĪNA: šīs eļļas antiseptiskās īpašības nogalina daudzus mikrobus gaisā. Uzskata, ka tā uzlabo ādas 

elastīgumu. Mierinoša un relaksējoša. 

 

TĒJAS KOKA: izmanto ādas nomierināšanai. Anti-bakteriāla, darbojas pret sēnītēm un infekcijām, un to var sastapt 

krēmos pret saules apdegumiem, kā arī palīdz pret pūtītēm un vienkāršo pūslīšēdi.  

 

ILANG-ILANG: nozīmē „zieds vai ziedi”, šai eļļai ir spēcīga smarža, tāpēc tikai neliels tās daudzums jālieto. 

Mierinoša. Ļoti patīkama, ja lieto vannā vai masāžas maisījumos. Noderīga ādas kopšanas gadījumā, it īpaši, ja ir 

problemātiska āda.  

 

Materiālu drošības datu lapa 

 

1. Ķīmiskais sastāvs: ietver bīstamus komponentus 

Bergamotes, eikalipta (Eucalyptus Globulus), greipfrūta, rozmarīna, tējas koka, ilang-ilang, saldā apelsīna, leizejas, Ēģiptes 

ģerānijas, Francijas lavandas, ASV piparmētras un Ho Wood eļļas. Šīs eļļas neatšķaidītas var izraisīt indivīda ādas, acu un plaušu 

kairinājumu vai sensitizāciju. 

 

2. Bīstamības identifikācija 

Attiecībā uz šiem produktiem nav prasības marķēt tos saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, kas pārvalda bīstamas vielas.  

 

3. Pirmās palīdzības pasākumi 

Pēc saskares ar ādu:  Skalojiet tekošā ūdenī. Novelciet notraipīto apģērbu.  

Pēc saskares ar acīm:  Skalojiet ar sterilu ūdeni vai acu skalošanas šķidrumu 15 minūtes. 

Ieelpošanas gadījumā:  Nogādājiet personu svaigā gaisā un ļaujiet atpūsties. 

Pēc norīšanas:   Iedzeriet ūdeni vai pienu, lai atšķaidītu. Konsultējieties ar ārstu.  

 

4. Ugunsdzēsības pasākumi 

Piemēroti uguns dzēšanas līdzekļi:  Parastie dzēšanas līdzekļi (CO2, pulveri, putas, halogēni.) 

Nepiemēroti uguns dzēšanas līdzekļi:  Tieša ūdens strūkla. 

Degšanas bīstamība:    Sadegšanas produkti – oglekļa oksīdi. 

 

5. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā 

Speciāls apģērbs:   Valkājiet apģērbu, kas piemērots avārijas situācijā. 

Vides drošības pasākumi:  Savākšanai izmantojiet zemi vai smiltis. Novērsiet iespēju iekļūt notecēs un 

kanalizācijas caurulēs; ja tas nav iespējams, ziņojiet vietējai varas iestādei. 

Savākšanas pasākumi.   Izlijušo daudzumu absorbējiet ar smiltīm vai zemi. Pārvietojiet uz piemērotu tvertni 

atkritumu utilizācijai.  



 

6. Lietošanas un glabāšanas pasākumi 

Lietošana:  Izvairieties izšļakstīt un no iekļūšanas acīs (ieteicami cimdi un aizsargbrilles).  

Ventilācija:  Nepieciešama vispārēja ventilācija. 

Uzglabāšana:  Uzglabājiet apkārtējās vides temperatūrā tumšā konteinerā. Uzglabājiet atsevišķi no oksidējošām vielām, 

piemēram, balinātājšķīdumiem. Uzglabājiet pilnos konteineros; lielāku apjomu nerūsējošā tērauda traukos, mazus daudzumus 

stikla traukos. 

 

7. Iedarbības pārvaldība/ individuāla aizsardzība 

Elpošanas ceļu aizsardzība:  Nav piemērojams. 

Roku aizsardzība:  Valkājiet cimdus. 

Acu aizsardzība:  Valkājiet aizsargbrilles, ja rīkojaties ar lieliem daudzumiem. 

Ādas aizsardzība:  Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu.  

Iedarbības robežvērtības: 

Tā kā materiāls nav klasificēts, kā BĪSTAMS, nav nepieciešamo robežvērtību. 

 

8. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

Izskats:  Plūstoši šķidrumi 

Smarža:  Pēc apraksta 

Krāsa:   No ūdens baltas līdz tumši oranžai 

Šķīdība: Nešķīst ūdenī 

  Šķīst šķīdinātājos 

  Šķīst alkoholā 

Viršanas temperatūra:   Virs 180
o 
F 

Uzliesmošanas temperatūra:  Virs 62
o 
F 

Relatīvai blīvums:   Apm. 0,9 

Tvaika spiediens mm:  Nav reģistrēts 

 

9. Reaģētspēja un stabilitāte 

Eļļas ir stabilas normālos uzglabāšanas apstākļos. Pēc atvēršanas eļļas ir pakļautas gaisa oksidācijai un pēc sešiem 

mēnešiem var sākt bojāties. 

 

Sinerģētiskā reakcija:  Nav ziņota. 

Materiāli, no kuriem jāizvairās: Spēcīgas oksidējošas vielas. 

Polimerizācijas draudi:   Nav. 

 

10. Toksikoloģiskā informācija 

Bīstama iedarbība 

Ieelpošana:  Visticamāk, nav bīstama. 

Saskare ar ādu:  Koncentrētas eļļas var izraisīt ādas attaukošanu ar nelielu kairinājumu. 

Saskare ar acīm: Var kairināt acis. 

Norīšana:   Zema orāla toksicitāte. 

 

11. Ekoloģiskā informācija 

Ēteriskās eļļas nav kaitīgas apkārtējai videi. Šis produkts noārdās. Kaut gan, neizlejiet tiešā veidā apkārtējā vidē.  

 

12. Utilizācijas nosacījumi 

Lietojiet produktu citiem mērķiem, ja iespējams, vai aprociet licencētos poligonos atbilstoši vietējo varas 

iestāžu noteikumiem. 
 

13. Informācija transportēšanai 

CEĻŠ:   Nav bīstami 

DZELZCEĻŠ:   Nav bīstami 

GAISA TRANSPORTS: Nav bīstami 



 

14. Informācija par regulējumu 

Etiķetes pārvadājumiem:  Nav klasificēts. 

Etiķetes piegādei:  Nav. 

Skatiet paragrāfu nr. 2. 

 

15. Turpmāka informācija 

Tas, ka ROMPA sniedz augšminēto informāciju atbilstoši savām zināšanām, ar to nav paredzēts aizstāt klientu pašu 

veikto testēšanu, lai pārliecinātos par efektīviem drošības pasākumiem.  

Šie noteikumi tika izstrādāti rīcībai ar lielu produktu daudzumu un lai viegli identificētu toksisko un bīstamo 

drošības informāciju. 

 

Informācija par drošību tiek nepārtraukti pārskatīta. 

 

 

SAS (UAB) „Slaugivita “ Dubijos g (iela) 16, Šauļi (Šiauliai), LT-76137, Lietuva 

 
 


