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Arbatmedžio eterinis aliejus veiksmingai 

kovoja su galvos odos pleiskanomis, stiprina 

plaukus (ypač slenkant plaukams, drėkina 

galvos odą, skatina plaukų augimą. 

Drėkindamas skalpą, mažina galvos odos 

riebalavimąsi.  

Citrinų eterinis aliejus padeda nuo 

pleiskanų, suteikia plaukams blizgesio, 

tonizuoja galvos odą, stiprina plaukus ir 

skatina plaukų augimą. Tinka riebiems 

plaukams, nes sausina plaukus. 

 

Levandų eterinis aliejus skatina plaukų 

augimą, saugo nuo lūžinėjimo, drėkina ir 

maitina plaukus ir galvos odą. 

Rekomenduojamas nuo plaukų slinkimo ir 

veikia kaip antiseptikas, slopinantis galvos 

odos niežulį bei naikinantis pleiskanas. 

Ramunėlių eterinis aliejus apsaugo plaukus 

nuo žalingo aplinkos poveikio, greitina 

plaukų augimą ir ramina galvos odą, 

plaukams priduoda apimties, purumo. 

Mažina uždegimus, pleiskanojimą ir 

niežėjimą. Šviesina plaukus.  

Rozmarinų eterinis aliejus skatina plaukų 

augimą, stimuliuoja galvos odos 

kraujotaką ir greitina ląstelių dalijimąsi. 

Jis taip pat storina bei su laiku tamsina patį 

plauką, todėl yra itin rekomenduojamas 

tamsiaplaukėms, kurioms pasirodė 

pirmieji žili plaukai. 

Atlasinių kedrų eterinis aliejus tonizuoja 

galvos odą, ją atkuria ir gerina medžiagų 

apytaką odoje. Stimuliuoja plaukų augimą, 

padeda kovoti su pleiskanomis. 

Pelargonijų eterinis aliejus tonizuoja ir 

regeneruoja odą, mažina uždegimus, tinka 

jautriai, sausai ir probleminei odai. Ramina, 

maitina, padeda sumažinti pleiskanojimą. 

Mažina plaukų riebalavimąsi, skalpo 

sudirgimą, stiprina plauko folikulą, suteikia 

plaukams žvilgesio. 

Bergamotės eterinis aliejus stimuliuoja 

galvos odos kraujotaką, gerina plauko 

struktūrą. Drėkina galvos odą, stabdo 

plaukų slinkimą. Padeda skaidyti riebalus, 

todėl jo dedama į riebių plaukų priežiūrai 

skirtas priemones, plaukai tampa tarsi 

šilkiniai ir neblizga nuo riebumo. 

Apelsinų eterinis aliejus stabdo plaukų 

slinkimą, padeda palaikyti sveiką odos 

kraujotaką. Tonizuoja galvos odą, regeneruoja, 

tinkamas visų tipų plaukams. Skatina plaukų 

augimą. Padeda pašalinti negyvas odos ląsteles 

ir nešvarumus. Drėkina galvos odą, gerina 

kraujotaką, stiprina epidermį. 

Šalavijų eterinis aliejus skatina plaukų 

augimą, stiprina plaukų šaknis ir padeda nuo 

lūžinėjimo. Tonizuoja plaukų folikulus, 

stabdo plaukų slinkimą. Naudingas greitai 

besiriebaluojantiems plaukams ir 

pleiskanotai galvos odai.  

Čiobrelių eterinis aliejus drėkina, 

stimuliuoja galvos odos kraujotaką, 

stiprina plaukus ir mažina plaukų galiukų 

skilinėjimą, padeda atkurti plauko 

struktūrą. Stabdo ankstyvąjį plikimą, 

plaukų slinkimą, pleiskanų atsiradimą. 

Pipirmėtės eterinis aliejus, įtrintas į plaukus ir 

odą, stimuliuoja kraujotaką, suteikia kvapą ir 

blizgesį, skatina plaukų augimą. Naikina 

pleiskanas, vėsina galvos odą. Suteikia 

gyvybingumo ir žavingo blizgesio plaukams. 

Kadagių uogų eterinis aliejus padeda 

naikinti pleiskanas, stabdo plaukų slinkimą ir 

lūžinėjimą. Turi antiseptinių, 

stimuliuojančių, tonizuojančių savybių, 

stiprina plaukų folikulus ir apsaugo nuo 

plaukų slinkimo ir lūžinėjimo. Puikiai 

sutvirtina trapias, susilpnėjusias sruogas.  

Ylang Ylang eterinis aliejus gerina plaukų 

struktūrą, juos maitina ir drėkina. Glotnina 

plaukus, stabdo galiukų lūžinėjimą. 

Ramina ir balansuoja galvos odą, padeda 

atkurti plaukų drėgmės balansą ir, 

svarbiausia, suteikia plaukams 

nepakartojamo žvilgesio. Tonizuoja ir 

stimuliuoja galvos odą, skatina plaukų 

augimą. 

Pačiulių eterinis aliejus pasižymi 

priešgrybeliniu poveikiu, padeda kovoti su 

bakterijomis, atstato odos pusiausvyrą, 

naudojamas pažeistiems plaukams, 

rekomenduojamas riebių plaukų priežiūrai ir 

pleiskanų mažinimui. Tinka plaukams, 

linkusiems veltis (dredams). 
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