
OLEJKI ETERYCZNE
substancje zapachowe
pochodzenia roślinnego

Selekcja naturalnych olejków eterycznych do oferty OQEMA dokonana 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów Olejków Eterycznych 
oraz Instytutem Aromaterapii.



NATURALNE OLEJKI ETERYCZNE stanowią popularną 
grupę produktów. W  przemyśle kosmetycznym odgrywają 
szczególną rolę, jako substancje aktywne, zapachowe, 
konserwujące. W  składzie olejku można wykryć niekiedy 
200-300 lub więcej związków o  różnych stężeniach 
i właściwościach. W większości znanych olejków eterycznych 
można wyodrębnić jeden główny składnik, który nadaje 
danemu olejkowi charakterystyczny zapach, a także wpływa 
na jego określone działanie.

Zapraszamy do kontaktu z działem 
Home & Personal Care!

OQEMA Sp. z o.o.
ul. Łeczycka 3 A
95-035 Ozorków

T +48 42 270 44 00
biuro@oqema.com



Nazwa polska Nazwa polska

Olejek
 Bergamotkowy

Olejek Eteryczny  
Limonkowy

Olejek  Mandarynkowy

Olejek  Cedrowy Atlas Olejek Eteryczny z Mięty 
Pieprzowej

Olejek Citronella Java Olejek Miętowy z Mięty 
Polnej

Olejek  
Cynamonowy z Kory Olejek Paczulowy

Olejek Eteryczny 
Cytrynowy

Olejek Eteryczny 
z Pomarańczy

Olejek Eteryczny 
z Drzewa Herbacianego

Olejek Eteryczny 
Rozmarynowy

Olejek Eukaliptusowy Olejek Sosnowy

Olejek Eteryczny 
Geraniowy

Olejek z Szałwii  
Lekarskiej

Olejek Eteryczny  
Goździkowy  z Pąków Olejek  Tymiankowy

Olejek Eteryczny 
Grejpfrutowy Olejek  Terpentynowy

Olejek Eteryczny 
Lawendowy

Olejek Eteryczny 
z Trawy Cytrynowej

Olejek Eteryczny  
Lebiodki Pospolitej 

(Oregano)
Olejek Ylang Ylang

Nazwa angielska Nazwa angielska

Bergamot Oil

Lime Oil

Mandarin Oil

Cedarwood Oil Atlas Peppermint Oil

Citronella Oil (Java) Cornmint Oil

Cinnamon Bark Oil Patchouli Oil

Lemon Oil Orange Oil

Tea Tree Oil Rosemary Oil

 Eucalyptus Oil Pine Needle Oil

Geranium Oil Sage Oil

Clove Bud Oil Thyme Red Oil

Grapefruit Oil Turpentine Oil

Lavender Oil Lemongrass Oil

Oregano Oil Ylang Ylang Oil

Nazwa botaniczna Nazwa botaniczna

Citrus aurantium l. Var. 
Bergamia, rutaceae

Citrus aurantifolia

Citrus sinensis 
l. X citrus reticulata

Cedrus atlantica Mentha 
 piperita, l.

Cymbopogon 
winterianus Metha arvensis l.

Cinnamomum 
zeylanicum Pogostemon cablin

Citrus limon Citrus aurantium 
dulcis (c. Sinensis)

Melaleuca 
 alternifolia

Rosmarinus 
 officinalis

Eucalyptus 
 globulus

Pinus 
 sylvestris

Pelargonium 
 graveolens Salvia officinalis

Eugenia caryophyllus, 
myrtaceae

Thymus zygis, 
lamiaceae

Citrus paradisi Pinus spp.

Lavandula 
 angustifolia

Cymbopogon 
flexuosus

Origanum vulgare Cananga odorata

Pochodzenie Pochodzenie

Włochy

Brazylia

Hiszpania

Maroko USA

Indonezja Indie

Sri Lanka Indonezja

Hiszpania Brazylia

Australia Hiszpania

Chiny Syberia

Egipt Bośnia

Indonezja Hiszpania

Afryka Południowa Brazylia

Bułgaria Indie

Hiszpania Francja

Nowe olejki dostępne już wkrótce.



 • ze względu na cytrynowy zapach 
stosuje się go do perfumowania 
kosmetyków

 • działa detoksykująco oraz 
antyseptycznie

 • posiada właściwości dezodorujące oraz 
tonizujące skórę

 • przeznaczony do pielęgnacji skóry 
problematycznej, łagodzeniu  
zmian trądzikowych

 • rozjaśnia przebarwienia  
skóry

 • wykazuje działanie  
antydepresyjne

Olejek
bergamotkowy,

typ FCF

Bergamot Oil FCF

INCI:  CITRUS AURANTIUM
BERGAMIA FRUIT OIL

 • wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, 
i ściągające

 • odpowiedni w eliminacji stanów zapalnych 
skóry

 • korzystnie wpływa na stan skóry 
głowy i kondycję włosów, szczególnie 
z tendencją do przetłuszczania

 • pobudza mikrokrążenie
 • odpowiedni dla kosmetyków o działaniu 

antycellulitowym

Olejek cedrowy

Cedarwood Oil Atlas

Atlas INCI: CEDRUS ATLANTICA 
WOOD OIL

 • charakterystyczny słodki, świeży, 
przyjemny zapach z nutą cytrusową 
cytronellalu

 • posiada właściwości antygrzybiczne, 
antyseptyczne

 • wykazuje działanie rozgrzewające
 • działa pobudzająco
 • olejek odstraszający meszki i komary
 • stosowany na skórę wspomagająco 

w pielęgnacji skóry trądzikowej 
i przetłuszczającej się

Olejek
citronella JAVA

Citronella Oil (Java)

INCI: CYMBOPOGON 
WINTERIANUS HERB OIL

 • jeden z najsilniejszych antyseptyków
 • posiada charakterystyczny zapach 

aldehydu cynamonowego
 • eliminuje stany zapalne i infekcje skóry
 • wykazuje intensywne działanie 

rozgrzewające, ściągające
 • korzystnie wpływa na włosy, odżywia, 

nawilża i  regeneruje
 • działa ujędrniająco i rozjaśniająco

Olejek  
cynamonowy z kory

Cinnamon Bark Oil

INCI: CINNAMOMUM  
ZEYLANICUM BARK OIL



 • jeden z najsilniejszych i najskuteczniejszych 
naturalnych środków bakteriobójczych 
i grzybobójczych

 • stosowany do pielęgnacji skóry 
łojotokowej, problematycznej, przy 
przetłuszczających się włosach i stanach 
zapalnych oraz łupieżu

 • działa bakteriostatycznie i przeciwwirusowo
 • posiada bardzo intensywny 

i charakterystyczny zapach, przez co 
wykorzystywany jest do maskowania 
innych zapachów w kosmetyku

 • wspomaga działanie konserwujące 
w gotowym wyrobie

 • działa odstraszająco na owady
 • jest skutecznym składnikiem 

wykorzystywanym do walki z wszawicą

Olejek
z drzewa

herbacianego

Tea tree oil

INCI: MELALEUCA
ALTERNIFOLIA LEAF OIL

 • działa przeciwstarzeniowo, 
kondycjonująco

 • odświeża i tonizuje skórę
 • działa antybakteryjnie
 • zmniejsza stan zapalny skóry
 • polecany przy pielęgnacji skóry 

problematycznej
 • działa lekko złuszczająco
 • wygładza oraz zmiękcza skórę
 • rozjaśnia skórę
 • posiada właściwości przeciwłojotokowe
 • ma działanie fototoksyczne

Olejek
cytrynowy

Lemon Oil

INCI: CITRUS LIMON PEEL OIL

 • wykazuje działanie  
stymulujące oraz regenerujące

 • działa przeciwbakteryjnie, 
przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie

 • normalizuje pracę gruczołów łojowych
 • polecany do pielęgnacji każdego typu skóry
 • wykorzystywany w kosmetykach 

wyszczuplających i antycellulitowych, 
ponieważ poprawia krążenie krwi oraz 
wpływa na uregulowanie gospodarki 
wodno-tłuszczowej

 • posiada szczególne walory zapachowe

Olejek
geraniowy

Geranium Oil

INCI: PELARGONIUM  
GRAVEOLENS FLOWER OIL

 • działa przeciwwirusowo 
i przeciwbakteryjnie

 • działa oczyszczająco i odświeżająco
 • posiada właściwości przeciwzapalne
 • polecany do pielęgnacji skóry skłonnej do 

przetłuszczania się
 • zapobiega podrażnieniom
 • działa antyalergicznie
 • działa chłodząco na skórę
 • wykorzystywany jest w kosmetykach 

łagodzących po opalaniu
 • tonizuje skórę
 • należy do naturalnych repelentów
 • stosuje się go jako składnik perfumujący 

oraz w aromaterapii

Olejek
eukaliptusowy

Eucalyptus Oil

INCI: EUCALYPTUS GLOBULUS
LEAF OIL



 • działa przeciwgrzybicznie oraz 
przeciwwirusowo

 • posiada właściwości rozgrzewające
 • pobudza krążenie krwi
 • hamuje nadmierną pracę gruczołów 

łojowych
 • działa oczyszczająco na skórę i włosy
 • wygładza oraz rozświetla skórę
 • polecany przy łuszczycy
 • łagodzi podrażnienia
 • posiada wyjątkowy zapach

Olejek
grejpfrutowy

Grapefruit Oil

INCI: CITRUS PARADISI PEEL OIL

 • działa kojąco oraz gojąco na skórę
 • do skóry problematycznej, trądzikowej
 • działa antyseptycznie oraz przeciwzapalne
 • aplikowany  na skórę rozgrzewa 

miejscowo powodując pobudzenie 
mikrokrążenia

 • działa antybakteryjnie i antygrzybiczo
 • posiada dobre właściwości penetrujące 

skórę

Olejek eteryczny 
goździkowy  

z pąków

Clove Bud Oil

INCI: EUGENIA CAROYPHYLLUS
BUD OIL

 • działa jako silny przeciwutleniacz
 • łagodzi problemy skórne – głównie 

związane z łuszczycą lub trądzikiem
 • wykazuje działanie przeciwbakteryjne, 

przeciwgrzybicze oraz przeciwpasożytnicze

 • działa przeciwbakteryjnie oraz 
przeciwgrzybiczo

 • przyspiesza proces regeneracji 
uszkodzonej skóry

 • polecany do stosowania przy oparzeniach 
skóry

 • działa kondycjonująco  na skórę
 • stosowany jako substancja zapachowa 

o właściwościach maskujących zapachy 
innych składników kosmetyku

 • działa przeciwłupieżowo
 • hamuje nadmierne przetłuszczanie
 • poprawia wygląd włosów
 • działa odstraszająco na owady i insekty

Olejek lebiodki  
pospolitej (oregano)

Olejek
lawendowy

Oregano Oil

Lavender Oil

INCI: ORIGANUM VULGARE OIL

INCI: LAVANDULA  
ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL



 • olejek idealny dla pielęgnacji skóry dzieci
 • ma działanie antybakteryjne i tonizujące
 • regeneruje skórę – również przy bliznach, 

rozstępach, cellulicie
 • nadaje się jako środek do pielęgnacji cery 

trądzikowej

 • działa odświeżająco, relaksująco
 • oczyszcza i tonizuje
 • wygładza włosy, nadaje im blasku
 • ułatwia rozczesywanie
 • polecany w  pielęgnacji skóry dojrzałej, 

zmęczonej, matowej, pozbawionej blasku
 • wykazuje właściwości antyoksydacyjne

Olejek  
mandarynkowy

Olejek limonkowy

Mandarin Oil

Lime Oil

INCI: CITRUS CLEMENTINA  
PEEL OIL

INCI: CITRUS AURANTIFOLIA  
PEEL OIL

 • poprawia kondycję włosów i skóry
 • działa chłodząco, koi skórę
 • wykorzystywany w kosmetykach 

o działaniu odświeżającym, pobudzającym, 
w produktach po opalaniu

 • pobudza krążenie krwi, posiada 
właściwości ściągające, antyseptyczne oraz 
przeciwzapalne

 • zmniejsza swędzenie skóry
 • polecany do  pielęgnacji skóry trądzikowej
 • stosowany jest jako naturalny repelent

 • wykazuje właściwości odświeżające
 • zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu 

się skóry głowy
 • działanie antyseptyczne
 • polecany do produktów do mycia i kąpieli

Olejek miętowy  
z mięty pieprzowej

Olejek miętowy  
z mięty polnej

Peppermint Oil

Cornmint Oil

INCI: MENTHA PIPERITA LEAF OIL

INCI: MENTHA ARVENSIS  
LEAF OIL



 • posiada właściwości przeciwbakteryjne
 • przyspiesza regenerację skóry
 • korzystnie wpływa na stan skóry
 • pobudza mikrokrążenie
 • odpowiedni dla kosmetyków o działaniu 

antycellulitowym

Olejek paczulowy

Patchouli Oil

INCI: POGOSTEMON CABLIN OIL

 • działa antyseptycznie i przeciwbakteryjnie
 • posiada właściwości ściągające i 

tonizujące
 • idealny dla skóry tłustej i trądzikowej
 • wspomaga leczenie opryszczki, ukąszeń 

owadów, skaleczeń
 • wspomaga regenerację komórek
 • pomaga usuwać blizny i rozstępy
 • wspomaga leczenie bezsenności
 • redukuje stres i niepokój

Olejek
z pomarańczy

Orange Oil

INCI: CITRUS AURANTIUM
DULCIS OIL

 • działa przeciwbakteryjnie, antyseptycznie
 • polecany do pielęgnacji przy problemach 

skórnych
 • posiada właściwości rozgrzewające
 • działa przeciwzapalnie, zawiera 

antyoksydanty, w tym witaminę E
 • wykorzystywany w perfumerii oraz 

aromaterapii
 • wykorzystywany do łagodzenia objawów 

przeziębienia, jako dodatek do kąpieli 
i inhalacji

 • działa wzmacniająco na włosy, hamuje ich
 • wzmożone wypadanie

Olejek
sosnowy

Pine Oil

INCI: PINUS SYLVESTRIS
LEAF OIL

 • działanie antybakteryjne, przeciwzapalne
 • działanie antyoksydacyjne
 • idealny dla skóry tłustej i trądzikowej
 • tonizuje i rozświetla skórę
 • stymuluje wzrost włosów

Olejek
rozmarynowy

Rosemary Oil

INCI: ROSMARINUS OFFICINALIS
LEAF OIL



 • wykazuje właściwości  
przeciwzapalne i antyseptyczne

 • działa odkażająco i ściągająco 
w produktach kosmetycznych

 • polecany do produktów do pielęgnacji 
jamy ustnej

Olejek z szałwii  
lekarskiej

Sage Oil

INCI: SALVIA OFFICINALIS OIL 

 • tonizuje i oczyszcza skórę tłustą
 • wzmacnia włosy
 • posiada właściwości dezodorujące,  

oraz łagodzące po goleniu i depilacji
 • łagodzi stany zapalne
 • jest zaliczany do antyoksydantów

Olejek  
tymiankowy

Thyme Red Oil

INCI: THYMUS ZYGIS HERB OIL

 • wykazuje właściwości rozgrzewające
 • eliminuje stany zapalne
 • posiada działanie antyseptyczne
 • polecany dla produktów typu: maseczki i 

kremy do twarzy, balsamy do ciała

Olejek  
terpentynowy

Turpentine Oil

INCI: TURPENTINE OIL

 • reguluje pracę gruczołów łojowych
 • pielęgnuje skórę i włosy
 • wzmacnia, pielęgnuje i dodaje blasku
 • naturalny repelent

Olejek z trawy
cytrynowej

Lemongrass Oil

INCI: CYMBOPOGON CITRATUS 
LEAF OIL



 • działa przeciwgrzybiczo oraz regulująco na 
pracę gruczołów łojowych

 • polecany do pielęgnacji cery mieszanej, 
tłustej i trądzikowej

 • posiada właściwości relaksujące
 • likwiduje drobne przebarwienia i tonizuje 

skórę
 • odżywia i ujędrnia skórę

Olejek 
ylang ylang

Ylang Ylang Oil

INCI: CANANGA ODORATA  
FLOWER OIL

Zapraszamy do kontaktu z zespołem H&PC!

Aplikacje: 
 • mydła
 • żele
 • peelingi
 • mgiełki odświeżające
 • kremy do twarzy
 • balsamy
 • płyny micelarne
 • aromaterapia

 • olejki do masażu
 • ekologiczne detergenty
 • lotiony
 • płyny po goleniu
 • płyny do higieny jamy 

ustnej

MOQ od 1kg

Doradca Technologiczny
Działu Home & Personal Care
mgr inż. Marta Krześniak – Chlasta
tel. +48 519 600 344
marta.chlasta@oqema.com



OQEMA Sp. z o.o.
95-035 Ozorków, ul. Łęczycka 3A
tel. 42 270 44 00
www.oqema.pl


