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Kietųjų aliejų savybės 

 

Kakavos sviestas 

Kilmės šalis: Gana 

Kakavos sviestas yra šalto spaudimo, nerafinuotas, bet filtruotas, išvalant kakavos miltelių priemaišas iki šviesiai geltonos spalvos  

Kakavos gimtinėje čiabuviai ją naudodavo siekdami apsisaugoti nuo saulės, drėkinti ir maitinti odą. Šiuolaikinėje kosmetikoje 

kakavos sviestas naudojamas tiek dėl teigiamų savybių odai, tiek ir stabilizuojant kosmetikos priemonės konsistenciją. Kakavos 

sviestas labai tinkamas išsausėjusios, šiurkščios odos priežiūrai. Jo sudėtyje gausu riebiųjų rūgščių ir antioksidantų. Kakavos sviestas 

naudojamas kosmetikos gaminiuose, minkštinančiuose odą, suteikiančiuose jai elastingumo. Dėl šių savybių puikiai tinkamas 

apsaugai nuo strijų nėštumo metu. Kakavos svieste gausu vitamino E. Rekomenduojamas naudoti esant egzema bei dermatitui. 

Turtingos tekstūros ir intensyvaus šokolado aromato šviesus kakavos sviestas labai tinka lūpų balzamų, kūno priežiūros priemonių 

gamybai. 

Kokosų aliejus 

Kilmės šalis: Šri Lanka 

Pirmojo šalto spaudimo iš šviežių kokosų. Nerafinuotas. Sudėtyje ne mažiau 50% laurino rūgšties, kuri yra randama ir motinos piene. 

Tyrimais įrodyta, kad laurino rūgštis efektyviai kovoja su virusais: ŽIV, herpes, gripo bei kai kuriomis organizmo bakterijomis. Dėl 

savo naudingųjų savybių ir itin geros kokybės, kokosų aliejų tinka naudoti odos priežiūrai, siekiant išlaikyti odos elastingumą, 

vengiant strijų ar raukšlių atsiradimo.Kokosų aliejus puikiai drėkina išsausėjusią kūno odą, atstato išsausėjusius plaukus, juos 

suminkština, pamaitina, grąžina jiems natūralų žvilgesį. Nerafinuotas kokoso aliejus natūraliai suteikia švelnią apsaugą nuo saulės. 

Nerafinuotas kokoso aliejus paprastai yra kietos konsistencijos ir skystėja esant 24°C temperatūrai, tačiau tai neturi įtakos aliejaus 

savybėms. Aliejus vėl sutirštės, įdėjus jį į šaldytuvą. Kokoso aliejus naudojamas kaip kūno odos drėkiklis: nedidelį kiekį kokoso 

aliejaus sušildykite tarp rankų, juo tepkite drėgną viso kūno, taip pat ir veido odą. Aliejų galima naudoti kūdikių odelei drėkinti, 

dekoltė zonai, makiažo valymui, odai aplink akis. 

Sviestmedžio (taukmedžio) aliejus 

Kilmės šalis: Kenija 

Nerafinuotas, šalto spaudimo. Šis aukščiausios kokybės, liukso klasės sviestmedžio (taukmedžio) aliejus iš Rytų Afrikos gaunamas 

rankomis atrenkant, rūšiuojant ir kruopščiai apdorojant sviestmedžio riešutus. Rytų Afrikos sviestmedžių aliejus yra malonios 

kreminės konsistencijos, todėl itin mėgiamas klientų ir naudojamas grynas vietoj kremo. Sviestmedžio aliejus pasižymi begale 

naudingų savybių, todėl yra nepamainoma odos priežiūros priemonė. Drėkinamasis sviestmedžio aliejaus poveikis naudingas visiems 

odos tipams, ypač sausai odai. Nuo senų senovės Afrikoje vertinamas dėl regeneruojančių savybių. Sviestmedis naudojamas 

suminkštinti ir drėkinti išsausėjusią, sudiržusią, nudegusią, sudirgintą ar kitaip pažeistą kūno odą. Sviestmedžių aliejus grynas 

naudojamas vietoje veido, rankų ar kūno kremo, taip pat kaip drėkinantis lūpų balzamas. Sviestmedžio aliejus naudojamas raukšlių 

ir strijų prevencijai, bėrimų, vabzdžių įkandimų, dermatitų, egzemų priežiūrai, kaip plaukų aliejus, atstatantis pažeistus išsausėjusius 

plaukus ir maitinantis galvos odą. 

Mango sviestas 

Mango sviestas spaudžiamas iš mango vaisiaus branduolių, todėl, priešingai nei daugelis tikisi, yra beveik bekvapis. Nepaisant to, 

mango sviestas yra nepakeičiamas ingredientas odą drėkinančiuose natūralios kosmetikos gaminiuose. Mango sviesto naudojimo 

tradicijos kilo iš atogrąžų, kur čiabuviai atrado jo odą minkštinančias, drėkinančias, apsaugančias savybes. Mango sviestas atstato 

odos elastingumą, skatina ląstelių atsinaujinimą. Šis sviestas turi ir natūralią apsaugą nuo UV saulės spindulių. Be to, ištyrus mango 

sviesto poveikį, papildomai pastebėta, kad jis pastebimai sumažina raukšlių kiekį (naudojant kasdienei odos priežiūrai 4-6 savaites). 

Mango sviestas efektyviai drėkina sausą odą, mažina bėrimus, nudegus saulėje, iki minimumo sumažina odos lupimąsi, ramina odą, 

atjaunina odą, efektyviai mažina odos raukšleles, nuima niežėjimą, ramina smulkius odos pažeidimus, padeda atstatyti nušalusią odą, 

nėštumo metu apsaugo nuo strijų atsiradimo, malšina vabzdžių įkandimų sukeltus nemalonius pojūčius, skatina sveikų odos ląstelių 

augimą, atsinaujinimą, mažina raumenų skausmą ir nuima įtampą. 
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MONOI aliejus Gardenijų aromato 

Kilmės šalis: Taitis. 

MONOI - polinezijos moterų grožio paslaptis. „Monoi” senovės maorių kalba reiškė „kvepiantis aliejus”. Iš tiesų, šis aliejus yra 

švelnaus gėliško gardenijų kvapo. Jau 18 amžiuje keliautojas Džeimsas Kukas, aplankęs Polinezijos salas, pažino monoi aliejų, kurį 

čiabuviai plačiai naudojo gydymui, gimties ir mirties ritualams, o dar plačiau - odos ir plaukų priežiūrai. Tradiciškai monoi nuo seno 

buvo naudojamas ir kūdikių odelės priežiūrai. Vos tik gimusius kūdikius ištepdavo monoi nuo galvos iki kojų ir vėliau tokį ritualą 

kartojo nuolat, mat monoi natūraliai drėkina kūdikių odelę, apsaugo nuo nudegimo saulėje, taip pat nuo vabzdžių įgėlimo ir kito 

neigiamo aplinkos poveikio. Polinezietės nuo seno garsėja savo juodais ilgais sveikais plaukais. Viena šio grožio paslapčių - Monoi, 

kuris suminkština plaukus, juos drėkina, suteikia plaukams natūralaus žvilgesio, apsaugo nuo neigiamo aplinkos poveikio. Dėl monoi 

kondicionuojančių savybių, šis aliejus naudojamas ir kaip plaukų kaukė. Naudojant Monoi, plaukai tampa lengvai šukuojami, minkšti 

ir žvilgantys. Monoi ypač tinkamas naudoti sausai ir išsausėjusiai odai drėkinti. Tepkite monoi aliejumi visą kūną po kiekvieno 

prausimosi, plaukiojimo baseine ar saulės vonių, nes jis atstato odos balansą, natūraliai drėkina, oda taps švelni ir minkšta. Monoi 

rekomenduojama naudoti ir nėštumo metu, siekiant drėkinti odą ir išvengti strijų atsiradimo. Reguliariai bent kartą per dieną monoi 

reikėtų įmasažuoti į odą, kur siekiama išvengti strijų. Dėl sudėtyje natūraliai esančio augalinio vaško, monoi aliejus mūsų klimato 

sąlygomis yra kietos koncistencijos ir skystėja 22 laipsnių temperatūroje. Laikydami monoi šiltai, turėsite skystą, o vėsiai - kietą 

aliejų. 

Nimbamedžių aliejus 

Kilmės šalis: Indija 

Nimbamedžių aliejus – tirštas, stipraus kvapo natūralus šalto spaudimo, nerafinuotas grynas aliejus, vėsioje temperatūroje 

sutirštėjantis iki pastos konsistencijos. Aliejuje gausu riebiųjų rūgščių, vitamino E bei būtiniausių amino rūgščių. Nimbamedžių aliejų 

rekomenduojama naudoti kosmetikos gaminiuose probleminei odai su padidėjusia riebalinių liaukų sekrecija, pūlingais spuogeliais, 

išsiplėtusiomis poromis. Dėl stiprių regeneruojančių savybių nimbamedžio aliejus naudojamas odos elastingumą gerinančiuose, 

drėgmės balansą atstatančiuose, odą regeneruojančiuose mišiniuose. Aliejinis mišinys su nimbamedžio aliejumi gali būti naudojamas 

paraudimams, niežuliui mažinti, odos būklei gerinti, plaukams stiprinti. Naudojimas ant odos: gryną nimbamedžių aliejų 

rekomenduojama tepti labai plonu sluoksniu ant sudrėkintos odos arba maišyti su kitais aliejais ar sviestais. Nimbamedžių aliejus 

suskystėja šiek tiek pašildžius. Nimbamedžių aliejus naudojamas repelentų gamyboje, kaip atbaidantis blusas ir erkes, todėl 

profilaktiškai galima naudoti gyvūnų kailio priežiūrai mišinį su vandeniu ir muilu. 

Palmių sviestas 

Kilmės šalis: Gvinėja 

Palmių aliejus išgaunamas iš gvinėjinių alyvpalmių Elais guineensis vaisių apyvaisių, spaudimo metodu. Jis yra minkštas, baltos 

spalvos, kietos konsistencijos. Kvapas ir skonis primena riešutus. Jame gausu vitaminų A ir E. Labai greitai įsigeria į odą. Drėkina, 

maitina, skatina odos atsinaujinimo procesus. Aktyvuoja lipidų apykaitą odoje, puikiai šalina išsausėjimą ir pleiskanojimą, saugo nuo 

vandens praradimo. Palmių sviestas puikiai šalina odos išsausėjimą ir pleiskanojimą, saugo ją nuo vandens praradimo ir kenksmingo 

UV spindulių poveikio. Šis sviestas yra natūralus odos „kondicionierius“, puikiai ją minkština, oda pasidaro lygi, sveika, jauna. 

Palmių sviestas naudojamas plaukų priežiūrai ir kasdieninei veido, kaklo, kūno odos priežiūrai (veido spalvos gerinimui; odos vytimo 

ir senėjimo profilaktikai, raukšlių šalinimui, odos stangrumui gerinti). Taip pat ir rankų ir kojų priežiūrai, sukietėjusių odos plotų 

minkštinimui, nagų stiprinimui, apsaugojimui nuo lūžinėjimo. Palmių sviestas gali būti naudojamas grynas aplikacijoms, kaukėms, 

tepimui; mišiniuose su kitais augaliniais aliejais, kaip bazinis aliejus aromatinių kompozicijų su natūraliais eteriniais aliejais kūrimui; 

masažinių ir kosmetinių mišinių ruošimui, praturtinimui paruoštų kosmetinių priemonių: kremų, kaukių, šampūnų, balzamų. 

 

 


