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Ecz. Özlem Pamuk YILDIZ

27.10.1976 yılında İstanbul’da doğdu.

Orta ve lise öğremini Bursa Atatürk Lisesi’nde
tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı.

96 yılında mezuniyeti ile birlikte 1.5 yıl SSK Bursa 
Bölge Hastanesi’nde klinik eczacılık sonrasında 15 yıl
sahibi olduğu eczanesinde serbest eczacılık yaptı,aldığı
eğitimlerle farmakolojik danışmanlık, fitoterapi ve
aromaterapi alanında teorik ve klinik çalışmalar yaptı.



Mesleki yaşamı boyunca, Meslek içi  sayısız eğitimler aldı,
klinik çalışmaları güncel olarak takip etti ve yorumladı.

’’Sağlığın korunması yada iyileştirilmesi’’ için bütüncül
yaklaşım ve alternatif-tamamlayıcı tıp 
uygulamalarını,savundu ve uyguladı.

2007-2013 yılları arasında Istanbul İl Sağlık Müd.Anne-
Bebek Sağl.Koruyucu Eczane olarak halka eğitim ve
danışmanlık hizmeti verdi.

Sivil Toplum Kuruluşları (MemeDer Y.K.Başk.Yrd.-8 
yıl),(TÜYÇEV-11 yıl),(BİLSEM-5 yıl) ile Toplum Sağlığı için
bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarında bulundu.

TEB 1.Bölge İstanbul Eczacı Odası B.paşa bölge
temsilciliği ve MISEP(meslek içi eğitim programları) 
komisyonunda görev aldı.



2007 yılından bu yana yaptığı Fitoterapi ve 2014 yılından beri 

Klinik Aromaterapi çalışmaları sırasında meslektaşları ve toplum

sağlığı adına yapılması gerekenler olduğunu farkedip eczacı kuzeni ile 

birlikte bir aromaterapi markasını oluşturdu. 2016 yılı sonunda 

yollarını ayırıp 2017 yılında kendi Tıbbi Aromaterapik Yağ markası

PHYTOIL’i kurdu.

IFPA(International Federation of Professional Aromatherapists) 

üyesidir.

Şu anda IES University,Bhopal(İndia) ile Farmakognozi ABD ile 

birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.



“Şifasız hastalık yoktur;
irade eksikliğinden başka.
Değersiz bitki yoktur , 
tanınmamasından başka …”

İbn-i Sina



KLİNİK 
AROMATERAPİ 1

Basic Mechanisms and
Evidence-Based Clinical Use

(Temel Mekanizma ve Kanıta 
Dayalı Klinik Uygulamalar)



Dünyanın, sağlık profesyonelleri tarafından en 

çok tercih edilen, tıbbi çalışmaların sunulduğu yayın 

sitesi PUBMed’in 13 Nisan 2015 tarihinde 

yayınlanmış, anahtar kelime olarak “esansiyel 

yağlar’’ kullanılarak yapılmış aramaların, saygın bir 

yayın kuruluşu olan Journal of Physiology

dergisinde yayınlanan, 1880 yılına kadar uzanan 

H.C. Wood and Reichut kuruluşunun ‘’Belirli Uçucu 

Yağların Dolaşım Üzerine Etkisi’’ adlı makale 

olduğunu gösterir.



AROMATERAPİ NEDİR?

Aromaterapi;

Aromatik (ıtırlı) bitkilerin çeşitli kısımlarından 

(kök, dal, yaprak, çiçek vb) doğal yöntemlerle 

(distilasyon, soğuk press vb) elde edilen uçucu bitki 

yağlarını ve sularını, iyileşme, iyi hissettirme ve 

minör klinik kullanımları için oral, dahilen, inhalasyon 

yada deri yolu (penetrasyon) ile daha sık verilen, 

fitoterapinin özel bir dalıdır.



Modern Aromaterapi;

Bütünsel olarak sağlıklı ve huzurlu 

yaşama giden yolda fiziksel, ruhsal ve eterik

bedenin şifası için önemli bir 

tamamlayıcı/alternatif yöntem olarak 

görülmektedir.





Bugün 
temelde ÜÇ tİp aromaterapİden bahsedebİlİrİz

1.ESTETİK AROMATERAPİ

2.HOLİSTİK AROMATERAPİ

3.KLİNİK AROMATERAPİ



1. ESTETİK AROMATERAPİ

Kokunun; estetik, keyif, zevk, rahatlama gibi 

alanlarda kullanılmasıdır.(AROMAKOLOJİ)

İyileştirme yada tedavi amaçlı değil iyi hissettirme 

amaçlıdır.

Doğal kokular ile üretilen parfümler,cilt ve vücut 

ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ortam kokuları vb. bu 

grupta yer alır.



2. HOLİSTİK AROMATERAPİ

Holistik, Yunanca “holos”, “bütün” ”tek parça” anlamına 
gelir. 

Holistik Aromaterapi;

Hastayı bedensel,ruhsal ve zihinsel yönleriyle bir bütün 
olarak ele alır ve değerlendirir. Hazırlanan karışımlar kişinin 
ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu olmalıdır.

Holistik aromaterapi;

Holistik prensiplere uygun olarak bütüncül sağlıklı yaşam ile 
ilgili beslenme, enerji çalışmaları, nefes ve rahatlama 
teknikleri, yoga, meditasyon gibi teknik ve konularda da bilgi 
ve deneyim sahibi olmalıdır.



3. KLİNİK AROMATERAPİ

Klinik aromaterapi;

Hastane gibi klinik ortamların çatısı altında ve 

multi disipliner bir yaklaşım ile uygulanan, bazen 

tamamlayıcı bazen de alternatif tedavi yöntemleridir.

Geliştirilen tedavi protokolleri çerçevesinde, 

tedavi öncesi ve sonrası çıktıları ölçümlenir.



Örneğin;

Çeşitli enfeksiyonlar

Yara bakımı,yatak dekübit yaralarda

Solunum yolu enfeksiyonlarında(astım,KOAH vb)

Profilaksi, bulaşmaya karşı immünite güçlendirici

Özellikle yaşlı, hamile ve çocuklarda

Cilt hastalıkları ve problemlerinde

Huzursuz bacak,MS, Parkinson vb nörodejeneratif

hast.



Palyetif destek tedavilerde

Kanser son evre ( özellikle anksiyete ve panikte )

HİV gibi güçlü viral hast.

KOAH gibi 

Kronik organ yetmz.

Strese bağlı rahatsızlıklar

Ağrı,bulantı vb spesifik semptomlar hedeflenir.

Geliştirilen tedavi protokolleri çerçevesinde, tedavi öncesi ve 

sonrası çıktıları ölçümlenir.



KLİNİK AROMATERAPİ

1. Medikal Aromaterapi

2. Hasta Bakım Aromaterapisi 

olmak üzere iki alt bölüme ayrılır.



‘’Hastalığın ne olduğundan çok hastanın 
kim olduğu önemlidir’’

HİPOKRAT



Şifa yani bütüncül sağlık;

Kişinin kendine gösterdiği sevgi, saygı, inanç 

ve sorumlulukla başlar.

Bu bilinç olmadan, hiçbir tedavi kişinin 

yaşam kalitesinin sürekliliğinde belirleyici 

olamaz.



Her geçen gün Aromaterapi gibi doğal 

tedavi yöntemlerine ilgi artmaktadır. 

Bilimsel referanslar ve kanıta dayalı 

geleneksel kullanımlarla girişimler, çoğu 

zaman kolaylıkla bir çok rahatsızlıkta faydalı 

olabilmektedir.



Ancak, tüm tedavi yöntemlerinde geçerli 

olduğu gibi 

AROMATERAPİ de uygulayan kişinin mesleki 

sorumluluk sınırları içinde kullanılmalı ve 

“HER DERDE DEVA’’ bir yöntem gibi 

görülmemeli, sunulmamalıdır!



Bütüncül sağlık yani ŞİFA öncelikle kişinin 

kendisine gösterdiği sevgi ve sorumlulukla 

başlar. Bu bilinç olmadan hiçbir tedavi 

kişinin yaşam kalitesinin sürekliliğinde aktif 

rol alamaz.

Unutmayın!

ŞİFA içeriden başlar…



AROMATERAPİ 
TARİHÇESİ



• .



AROMATERAPİNİN TARİHÇESİ

İnsanoğlunun kokuyla olan aşk ilişkisinin 

başlangıcında hayatta kalma meselesi vardı.

Tehlike kokusu, yiyip içmenin iyi olduğunu 

koklamak, sağlıklı koklamak… potansiyel eş, 

kokulu hava. . . bunlar yardımcı olan 

aromatiklerdi.

İnsanlık hayatta kaldı ve gelişti. Sonra ateşi 

keşfetti. 



 Yanan duman ve aromatik yağlı odunlar 

mistik güçleri geliştirdi. 

 Çaylar, infüzyonlar, kaynatma maddeleri ve 

bunu hem yağdaki hem de sudaki 

maserasyonlar izledi ve ateş bu karışımları 

üretmemize yardım etti.



Tıbbi ders kitaplarının ve yazılı 

sözcüklerin ortaya çıkmasından önce 

bitkileri;

Kökleri, yaprakları, çiçekleri, meyvelerini 

vb. sadece beslenme için değil, aynı 

zamanda hastalıklara, özellikle de yaralara, 

travmalara ve kazalara bağlı enfeksiyonlara 

karşı koruma olarak kullanıyorduk.



 Özellikle distilasyon(damıtma), önemli 

bir teknolojik sıçramayı temsil etti.

 Çin’de MÖ.6000 yıl evvel damıtmanın 

ilkel bir örneğini görüyoruz.



 Benzer tekniklerin eski Sümerler tarafından 

da kullanılmış olduğu,

 Medeniyet beşiği olarak adlandırılan 

Mezopotamya’da yapılan arkeolojik kazılarda 

M.Ö.5000 yıl öncesine kadar uzanan ilkel 

damıtma ekipmanı parçaları bulunmasıyla 

anlaşılmıştır.



 Eski Mısırlıların ev yapımı ilaçlara olan 

aşinalıklarının kanıtı,

Edfu’daki Horus Tapınağı’nın çevre duvarı 

üzerindeki yazıtlarda görülmektedir.

 Eski Mısırlıların M.Ö.4000 yıl önce bile şarap ve 

sirkenin damıtılması için amaca uygun aparatlar 

kullandıklarını biliyoruz.











Antik papirus belgesi olan ve o dönemin 

doktorlarına atfedilmiş Chrysopoeia;

Bir su banyosu üzerinde ısıtılmış ve iki 

yanda eğimli, geniş boyunlu bir çift imbik ve 

damıtılmış sıvının toplanabileceği tüpleri  

içeren damıtma sistemini açıkça 

göstermektedir.





Kadim Mısırlılardan tüm teknikleri alan 

İslam bilginleri, distilasyon tekniğinde çok 

ustalaştılar.

Öyle ki “imbik” ve “alkol” terimlerinin  

Arapça kökenli olduğu anlaşılmaktadır.



Yunanlı bir hekim, eczacı ve botanist olan 

Dioscorides;

Bitki materyalinden elde edilen terapötik

preparatların kullanımlarını kapsamlı olarak 

yazdığı bitkisel tıp kitabı MATERIA MEDICA’ 

sında distilasyondan bahsederek ilk defa bu 

konuda yazılı bir kayıt olarak tarihe geçmiştir. 

(Anazarbe / MS.40-MS.90)



Sonra bu eseri Historia Plantorum adlı 10 ciltlik 

kitabıyla,

500’den fazla bitki ve çeşitli yöntemlerle elde 

ettiği ekstreleri ve terapötik olarak kullanımı yazarak 

erken dönem Tıbbına hizmet etmiştir.

Bütün bu güzel eserler, 10 yy boyunca ve hatta 

çok sonralarda da geçerliliğini korumuştur …



Modern Tıbbın babası olarak adlandırılan ve 

Batı’da Avicenna adıyla bilinen İslam alim ve 

bilim adamı İbn-i Sina ;

Distilasyon aparatına soğutucu bir tüp ilavesi 

ile bugünkü distilasyonun temelini atarak uçucu 

yağ elde etmiştir.

Rosa centifolia’nın petallerini eğimli bir imbik 

içinde kaynatıp, elde edilen buharı toplayarak 

gülün özütünü elde etti.



Bugün;

Teknolojide görülen ilerlemeler ile daha 

gelişmiş yöntemler kullanılarak;

Esansiyel yağların sadece tıbbi 

özellikleriyle değil parfüm, tarım, 

veterinerlik, dezenfeksiyon vb gibi 

uygulama alanlarını devreye sokmuştur.



MODERN AROMATERAPİYE GEÇİŞ

Alexander Fleming’in ekmek küfünden penisilin

elde etmesiyle,Tıp dünyasında yeni bir dönem 

başlamıştır.

Fleming’den sonra yapılan yeni araştırmalar ile 

ABD’de penisilinin seri üretimine başlandı.

Ve bu seri üretim ile hammadde teminin kolaylığı  

ve karlılığın yüksek olmasıyla İLAÇ SANAYİİ yükselişe 

geçti.



Oysa yine aynı dönemde 2. Dünya Savaşı sırasında 

Fransız doktorlar, uçucu  yağları enfekte olmuş 

yaraların ve gazlı kangren tedavisinde kullanıyorlardı.

Ve yine aynı dönemde Pearl Harbour’da bulunan 

Amerikalı hemşireler, yanmış vücutlardan ve abseli

yaralardan çıkan kokulara karşı, uçucu yağlı sulara 

bandırılmış mendilleri kullandılar.



 Fessler,
Bu örneklerin Modern Aromaterapi’nin ilk 

uygulamaları olduğunu belirtmiştir(1996).

Modern aromaterapi,

Fransa’da 3 kişinin çalışmalarıyla başlar:

*Gattefosse(kimyager)

*Valnet(doktor)

*Maury(hemşire)



Gatefosse, Aromaterapi ifadesini ilk 

kullanan kişilerden birisidir.

Uçucu yağların haricen uygulanmasından 

itibaren, 30 dk-12 saat sürede tamamen 

emildiğini bulmuştur.



Jean Valnet,1920-1955 yıllarında 

yaşamış,askeri görevli bir Fransız doktordur.

Başında bulunduğu gelişmiş cerrahi 

ünitesinde, yöneticilerinin tam bilgisi ve onayı ile 

uçucu yağları etkin bir şekilde kullanıyordu. 

“Aromaterapie” adlı kitabı ilk tıbbi yayındır ve 

sayısız vaka çalışmaları ve referansları vardır.

‘The Practice of Aromatherapy’ adlı kitabı bir 

aromaterapi klasiğidir.



Marguerite Maury, Fransa’da cerrahi 

hemşiresi olarak çalışırken Dr.Maury ile 

tanışıp evlendikten sonra, uçucu yağları klinik 

olarak çalışma  imkanı bulmuş, Dr.Maury de 

onun aromaterapi aşkını paylaşmış ve tıbba 

alternatif yaklaşımlar uygulamıştır.

Maury,uçucu yağları klinik kullanımlarına 

göre sınıflandırmıştır. Bunlar;



 Cerrahi

 Radyoloji

 Dermatoloji

 Jinekoloji

 Genel Tıp

 Psikiyatri

 Fizyoterapi

 Spor

 Kozmetik 

 SPA tedavileri

Uygulamalarıdır…



Endüstrileşmiş ülkelerde, aromaterapiye 

olan ilgi, strese bağlı anksiyete, duygudurum 

bozukluğu, uyku bozuklukları, bazı ağrı 

şekilleri ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmek 

için önemli bir artış göstermiştir.

Son birkaç on yıl boyunca, temel 

araştırmalar deneysel hastalık modellerinde 

geniş bir bilgi gövdesi sağlamıştır.



AROMATERAPİ 
ENSTRÜMANLARI



1. UÇUCU (ESANSİYEL) YAĞLAR

Uçucu yağlar aromaterapinin baş rol 

oyuncularıdır.

Aromatik bitkilerden distilasyon yada soğuk 

sıkım yöntemleriyle elde edilen, geniş biyolojik 

aktivite ile donatılmış çeşitli bileşenlerden (terpenler, 

alkoller, esterler vb) oluşan fito-komplekslerdir.

Oda sıcaklığında sıvı olan bu yağlar,hava ile 

temasında tamamen uçtukları için bu isimle anılır.







2. HİDROLATLAR (HİDROSOLLER, ÇİÇEK 
SULARI, AROMATİK SULAR VB.)

HOMEOPATİK AROMATERAPİ
Daha önce de belirtildiği gibi damıtma;

11.yy.daki mükemmelliğinden önce,birbirleri

arasında bağlantısız, tuhaf bir şekilde ortaya çıkmış gibi 

görünüyor.

Modern Tıbbın babası olarak adlandırılan ve 

Batı’da Avicenna adıyla bilinen İslam alim ve bilim adamı 

İbn-i Sina ;

Rosa centifolia’nın petallerini eğimli bir imbik içinde 

kaynatıp,elde edilen buharı toplayarak gülün özütünü elde 



Arkeolojik araştırmalar gösteriyor ki;

bitki suyu - hidrosol, bugünkü anlamıyla distilasyon

keşfedilene kadar elde edilen ve kullanılan bir 

üründü.

Ayrıca şunu hatırlamak da önemlidir;

Aromatik bitki “bahçelerinin” gelişimi çok uzun zaman 

önce başladı. Aromaterapi sonuç itibarıyla, dünyanın 

gücü ve bilgisine şifalı bitkiler aracılığı ile eriştiğimiz 

bitkisel yada fitoterapik bir şifa yöntemidir.



Damıtma,doğanın içinde barındırdığı 
büyüyen,doğanın özünü keşif yolunda bambaşka 
bir şeydi.

İnsan varlığın avcı-toplayıcı dönemden tarım 
toplumu dönemine geçtiği on oniki bin yıl 
evvelinden bu yana bitki tohumu biriktirip ektiğini 
biliyoruz.

Mısırlılar 4000 yıl evvelinden de eski bir 
zamandan bu yana dini ayinler,sağlık ve estetik 
kullanım için bitkiler, ağaçlar ve kutsal çiçekler 
ekip yetiştiriyorlardı.

Ve  Roman papatyası (Chamaemelum nobile), 
Ramses II'nin mumyasındaki ana bileşenlerden 
biri olarak tanımlanmıştır. ( MÖ 1224).



Romalılar, Türkiye'den Fransa'ya kadar bir 

bölgeyi işgal ettikleri zaman,

Yine Dioscorides’in bitkisel Historia Plantarum‘u 

M.Ö. 300'de yazdığı zaman ve imparatorluğun her 

köşesinden bitki materyali takas edilerek, sayısız 

mülkleri için bahçeler yapıldığı, ekim dikim işleri 

yapıldığı anlaşılıyor.



Yine İlk Hıristiyanlar;

Mısırlıların, Suriyelilerin, Perslerin ve 

Romalıların tasarımlarının yer aldığı bahçeleri kendi 

manastırları için temel aldılar; 

Saint Benedict, M.S.540 yılında İtalya'daki 

Monte Cassino‘ da Benedictine tarikatını kurdu, 

sadece bahçıvanlık manastır rejiminde duadan 

sonra ikinci sıradaydı. 



İnsanın, bitkiler ve maneviyat ilişkisinin 
veya spiritüel insanlığın evriminden bu 
yana ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı 
olduğu gerçeği, bugün bu düşünceye geri 
dönmek için çok geçerli bir sebeptir.

Bilim, henüz bitkisel sihire dair tüm 
cevaplara sahip değil,bu nedenle bitki aleminin 
özelliklerini ve gerçekten kendimizi 
arayacaksak, aromaterapistler, herbalistler, 
naturopatlar veya benzer unvanlar için, bu 
çalışmamızın manevi ve enerjetik yönünü 
tanıyıp kucaklamalıyız…



Müslümanlıkta gülün kökeninin 

Hz.Muhammed’in alnındaki bir damla 

terden olduğu söylenir.

Bakalorya kelimesinin de Yunancadan 

geldiği, mezun olan doktorları bir koy çelenk 

olan bacca laureus, bay leaf, defne yaprakları 

ile taçlandırma pratiği olduğu görülmektedir.



Ve hatta altmış bin yıl önce, cenaze töreni 

ayinlerinin bir parçası olarak bitkileri kullandık.

1970'lerde Irak'ta bulunan bir Neandertal

adamının mezarında, ceset civanperçemi de 

dahil olmak üzere çiçeklerle çevrili olarak 

bulundu,bu bitkilerin terapötik özelliklerinden 

dolayı da kullanıldığı düşünülüyor.



Yağlardan çok daha ucuz olan 

sular,hidrolatlar,genel kullanıma doğru süzgeçten 

geçen ürün oldu. 

Kullanım yollarından biri de mutfak oldu,yemek

pişirmede kullanıldı. Tatlılar, bal ve 

baharatlarla,öz.gül ve portakal çiçeği suları yoğun 

bir şekilde kokulandırılırdı,tatlandırıldı.

Örneğin bugün de güllaç tatlısını gül suyu ile 

servis etmek gibi..



O dönemde Yeterince gül yetiştiremeyen kişiler, 

az miktarda gül yağı içeren gül suyu üretimine ağırlık 

verdiler veya zengin müşterilerinin talep ettiği kadar 

hidrosol için depolama sorunu önemsizdi. 

Hidrosollerin ya hızlı bir şekilde gıda ve terapötik

amaçlı kullanıldı yada yiyecekler gibi mahzenlerde 

veya soğutucularda saklandılar, kilde buharlaşma 

olacağından, kil ortamlarda ve kil kaplarda içeriği 

serin olarak muhafaza edildiler. 



Bütüncül Tıp Tedavi, Ayurveda, Çin Tıbbı 

ve geleneksel kadim tıp uygulama 

kavramlarının çoğunu takip eder.

Hastanın bir bütün olarak kabul edilmesi ve 

hastalığı ortadan kaldırabilmek için vücut 

arazisinin dengesizliğini ortadan kaldırmaya 

yönelik yaklaşımlarda bulunur.



HOMEOPATİK AROMATERAPİ

Hidrolatlar ; Saf hallerinde nazik ve güvenli, son 

derece düşük seyreltmelerde oldukça etkilidir, birkaç 

küçük kontrendikasyon veya güvenlik önlemi ile, 

hidrosoller inceliklidir, aromaterapinin yapısal bir 

formudur.

Bu yüzden Hidrosollere uçucu yağların homeopatik

versiyonunun eşdeğeri olarak bakın.!!



HİDROLATLAR(HİDROSOLLER,ÇİÇEK 
SULARI,AROMATİK SULAR VB.)

HİDROLAT:

Uçucu yağların elde edilme işlemi(distilasyon) sırasında altta 

biriken sulardır.

Suda çözünen etkin maddeler(0.02-0.05%) ve %0.1-1.0 oranında, 

SUDA çözünmüş halde İONİZE uçucu yağ içerirler, yaklaşık olarak 

1 L hidrolat içinde 10 dml uçucu yağa denk gelir.

(Price & Price 2004 p. 47)

En iyi yanlarından biri, seyreltmeden doğrudan cilt üzerinde ve 

dahilen uygulanabilir olmalarıdır.



“Sadece uçucu yağ içeren bitkilerin hidrolatı

elde edilebilir’’

sanılsa da eser miktarda aromatik bileşen içeren 

yada hiç içermeyen tüm bitkilerin hidrolatı alınabilir.

Önemli olan verimdir.

Örn. H.perforatum’dan hidrolat elde etmek çok 

karsızdır ve maserasyonu yapılır.



Hidrolatlar

 1-1.5 ve 2-5 L/kg bitkiden elde edilirler.

 Melissa hidrolatı;

Distilasyon buharı,tamamen esansiyel yağı ile sature

olana kadar uçucu yağını vermez.

 Gül hidrolatı;

1 e 1 veren doymuş hidrolattır. 

Biberiye, kekik, nane vb küçük yapraklı baharat bitkiler bitki 

ağırlığından az hidrolat verir.



SAKLAMA KOŞULLARI

14 °C’ nin altında ve gölgede, 1-3 yıl arası 

dayanırlar.

Bunun dışında bakteri, mantar, küf üremesi 

görülür, flokülasyon meydana gelir. Kekik, 

karanfil vb antiseptik fenolik bileşenler içeren 

sular dayanıklıdır  ve +2 yıl daha dayanırlar.

(Price &Price 2004 p.56-57)



KULLANIMLARI

Hidrolatlar;

Esansiyel yağlara kıyasla son derece nazik olarak etkindir, bebek, 

çocuk, yaşlı ve hassas sağlık durumundakilerin tedavisinde.

Çok az uçucu yağı ionize formda çözünmüş olarak içermeleri, cilt 

ve mukoz membranlarda irritasyona sebep olmamaları nedeniyle, 

fitoterapötik olarak dahili ve harici küçük porsiyonlarda kullanımları 

vardır.

(Streicher 1996,Price & Price 2004 p.38)



KULLANIM ALANLARI
Oral ve rektal olarak, mukoz tabakadan emilirler.

Gargara

Nasal sprey

Cilt spreyi

Kompress

Vajinal duş

Göz banyosu (mersin, melissa, papatya suyu 

antiinf. konjktv.)



KULLANIM şekilleri

 Gargara olarak direkt yada 1/10 oranına kadar 

sulandırılabilir.

 Oral olarak, akut tedavide günde 3 defa 5 ml kullanımı 

önerilir. (bebek ve küçük çocuklarda 2.5 ml)

*Organ yetmezliği ve tedavi altında olanlarda;

Karaciğer ted; yatmadan önce 10 ml

Böbrek ve mesane; 15 ml 15:00-19:00 arası.

Akciğer ted.; akut tedavide 30 ml gün içinde,kronik tedavi 15 

ml günde.



AROMATİK SU

Distilasyon ürünü değildir.

Distile su içinde bir yada birden fazla uçucu yağ 

ilave edilerek hazırlanabilirler.

Uçucu yağlar genellikle, suda kısmi oranda 

(max.%20) çözünürler, kullanmadan önce iyice 

çalkalayıp, kısmen doymuş çözelti hazırlayabiliriz.



AROMATİK SU HAZIRLAMA

1 Litre distilled suya;

40-60 dml (50 dml-2mL koyarsak) uçucu yağ 

ilavesi ile hızlı ve kuvvetli çalkalayarak (her 

kullanımdan önce) kullanılır.

Serin yerde 2-3 gün,10-15C’de aylarca 

saklanabilir.



20 ml aromatik su 1 dml uçucu yağ içerir bu yöntem ile.

1 tatlı kaşığı aromatik su(5 ml), 1/4 dml uçucu yağ içerir. 

(%0.25)

Bir çok uçucu yağ, aromatik su olarak hazırlandığında, 

%0.25lik konstr. bakterisidaldir.

Örneğin;

Karanfil u.yağı %0.18 konsantrasyonda tübercül basillerini 

birkaç dk içinde hiçbir doku hasarı ve toksisiteye neden 

olmaksızın yok ettiği görülmüştür.(diğer sentetik ve 

antib.aksine)

(Lautie & Passebecq 1979 p. 92)



Aromatİk Su KullanIm  
ALANLArI      

Gargara

Ağız suyu

Dahilen

Yara yıkama suyu

Gazlı bezle kompres (ateş,yara vb) 

vb. olarak kullanılır.



AROMATİK SU İÇİN UYGUN U.YAĞLAR

Fesleğen

Papatya

Tarçın

Citruslar

Servi

Ökaliptus

Itır

Ardıç

Lavanta

Mercanköşk

Nane

Nioli

Kekik

Biberiye

Mandalina

Ylang ylang

Melissa



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

ANASON HİDROLATI İştah açıcı - Difüsörde

ANİSEED
(Pimpinella anisum)

Dijestif problemlerde Oda spreyi

Ağız kokusu giderir

Gaz, kolit

Galaktojenik



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

ARDIÇ HİDROLATI
Genel yorgunluk hali 1*5 
ml 

Yağlı cilt için tonik

JUNİPERBERRY 
(Juniperus communis)

Şişkinlik, ödem sabah 10 
ml

Astrenjan

Romatoit artritte
2*10 ml

Tazeleyici

Böbrek taşı düşürme ve 
küçültme 2*10 ml

Gözenekli ve siyah 
noktalı ciltler için tonik



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT

BİBERİYE HİDROLATI
Dahilen solunum sist. dekonj: 2*5 ml 10 

gn
Karışık ve yağlı cilt*

ROSEMARY
(Rosemarinus officinalis)

Rinit ve sinüzitte* Astrenjan toniktir*

*Sabahları buruna birkaç dml

öz.kışın,sounumu

Rahatlatır,temizler nemlendirir.*
Siyah noktaları giderir*

antiromatizmal Cildi iyileştirir

3 haftalık oral kullanımı,GI sist,KC ve 

sind.sist. fonk.

Itır ve melissa hidr ile karışımı cildi 

temizler ve aydınlatır, rejenere eder*

düzenler.*

Tekrarlayan, antib.

Emenagogtur dirençli kulak enf.da*

Genel tonik

5 dk sıcak kompres ile

Ardından 1 dml limon

1 dml lavnta

2 dml susam

Kulak arkasına 3*hrcn

Başağrısı,ağrı

Solunum sist rahatlatıcı

3*5 ml



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT DUYGUSAL

CİVANPERÇEMİ 
HİDROLATI Sirkülasyon prob. varis ve hemoroidde sakinleştirici

YARROW
(Achillea millefolium)

(Kadın)hormonal
Servi ile oturma 
banyosu

ağrı kesici,ateş düş. kompress

PMSde gül hidr ile

soğuk algınlığı
Yanıklarda ağrı 
kesici

dijestif,detoksifiyan ve sikatrizan

GI spazmolitik,reflü

artrit ve eklem ağrı göz allerji,irritasyon

diüretik ve enf.kompress

kilo vermede yard.



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

FESLEĞEN 

HİDROLATI
Karminatif,dijestif* Sikatrizan* duygusal olarak,

BASIL

(Ocimum basilicum) Psikotik,insomnia* Stimüle edici
kaybolan gücü geri 

kaz.

gastrit Tazeleyici difüsöre

romatoid artrit
yorgun,cansız

ciltler için
anksiete

hepatit A B karma cilt toniği oda spreyi

üriner enf fresh mind

prostatit

viral enf

MS atak



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

CADI FINDIĞI HİDROLATI Morluk.çarpma, Morluk

HAMAMELİS
(Hamamelis virginiana)

Sıyrık iyileştirici

astrenjan

Arındırıcı tonik



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT DUYGUSAL

GÜL HİDROLATI Ağız ülserleri 3*garg
Tüm cilt tipleri için 

tonik
Mental güçlendirici

ROSE OTTO
(Rosa
damascena)

Calming

Immortelle, yarrow, 

melissa hidr ile birlikte
Hassas, redness Sedatif

PMS semptomlarında*

15 gün-3*5 ml

2.15 gün -2*5 ml

3.15 gün-1*5 ml

Dermatit Ruhsal nemlendirici

Öksürük Kuperöz cilt

Boğaz ağrısı 3*garg Yorgun göz

Sinirlilik,anksiyete sab 5 ml



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

ITIR(SARDUNYA) 
HİDROLATI sirkülatör Tüm cilt tipleri tonik canlandırıcı

GERANIUM
(Pelargonıum
graveolens)

Şişlik,ödem* Aydınlatıcı* Sakinleştirici-calming

canlandırıcı onarıcı difüsöre

antiinfektif antiaging Oda spreyi

dengeleyici Selülit giderici*



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

KEKİK HİDROLATI
Intestinal

antiseptik
akne brain stimüle

THYME
(Thymus vulgaris)

gram + ve –

detoks suyu 

terkibine girer

böcek ısırığı tazeleyici

öksürük 3*5 ml egzema

Soğuk algınlığı 3*5 
ml

antiinfektif
Cilt 
enfeksiyonları,akne,
dermatit

Solunum yolları enf.
3*5 ml



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT DUYGUSAL

LAVANTA 

HİDROLATI
intestinal antibakteriyel Tüm ciltler için tonik sakinleştirici

LAVENDER

(Lavandula

angustifolia)
(detoks suyu)* Akne,redness difüsöre

IBS kramp Saç uzatıcı* oda spreyi

Cilt ton aydınlatıcı

antidepresan* İnsektisit;bit,kene vb

antiromatizmal Sivilceli cilt*

analjezik

Güneş ve yanık 

sonrası cilt 

sakinleştirici*

Sinir sistemi toniği*

böcek ısırığı,kaşıntı



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT DUYGUSAL
MELİSSA 

HİDROLATI
Vücudu rahatlatır blefarit

sedatif

LEMON BALM

(Melissa officinalis)
stres,anksiete konjktv.*

relaxing

çocukluk histeri krizlerinde* Başağrısı* uplifting

depresyon

rosemary ve neroli tahriş olmuş ciltte

suyu ile birlikte ders böcek ısırığında

çalışma sürecince uçukta

ritalin gibi etkisi old.

görülmüş.* papatya suyu ile

bebek bezi pişiğnde

hamilelik bulantısı*

Hazımsızlık*

genel ödemde

kullanılır.

bitkinlik

İmmunstimulan,enf savaş

antioksidan

antiinflamatuar



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

MERCANKÖŞK 
HİDROLATI

Karaciğer ve safra 
temizler
2*5 ml*

Yağlı cilt tonik* antidepresan

MARJORAM
(Origanum majorana)

Yorgunluk,genel tonik
Sabah 5 ml*

Akne ve renk 
eşitsizliği*

Hafıza güçlendirici

Uykusuzluk*
Akşam 10 ml

Hassas ve olgun cilt difüsöre

Tükenmişlik sendromu
2*5 ml

Oda spreyi



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT DUYGUSAL

NEROLİ 
HİDROLATI

Muhteşem bir ve antistrestir,MSS

uyuşturmadan
astrenjan

Dönemsel 
sinirlilik

ORANGE 
BLOSSOM
(PORTAKAL 
ÇİÇEĞİ)

Kardiyak sakinleştirci Tazeleyici,dengeleyici uplifting

kafein eks. Ve HT * etkilerini hızla zaltır
Skar,leke depresyon

histerik çocuk,bebek,yetişkin,ani şok 

sendromu için çok iyi alternatiftir.

1*10 ml yet.

hiperaktif ve DEHB olan çocuk ve 

yetişkinlerde endike 3*5 ml,Rosemary

hidr ile kombine

Detoksifikasyon*

bağımlılıklardan vazg*,yoksunluk 

sendromunda destekleyici

koleretik

reflü,ekşimede endk

strese dayalı,gaz,şişk. Melissa ve 

mercanköşk ile sinirsel intestinal prob.

kramp,kabızlığı giderir.



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT DUYGUSAL

PEPPERMİNT Dijestif* topikal olarak; Mental uyarıcı

(Mentha piperita) antiinf. kaşıntı,ateş,allerji, Temizleyici

mind-stimulating böcek sokması*

NANE 

HİDROLATI
kolik genital irritasyon ve kaşıntıda

gaz

mide yanması,reflu* 3*1 

yemekten ½ sa sonra

topikal ve internal; anti-

inflamatuar

chron's hast. sıcak suya ilave ed.soğtcu,

colit soğuk suya ilave ed.;

IBS * ısıtıcı etki göstrir.

*parazit tem.de papty

suyu ile birlikte sab.1 ölçek mental

3 hafta kullanım ile Uyarıcı*

karaciğer ve kolon

detoksu yaparak, 3 yaş altı çocuklarda;

kötü ve nefes akne yok eder ateş düşürücü olarak;

topikal ve 1:1 dilue

2.5 ml oral*



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

ÖKALİPTUS HİDROLATI
Soğuk algınlığı* Yağlı cilt tonik* tazeleyici

EUCALYPTUS
(Eucalyptus raidata)

Öksürük ve solunum 
yolu-bronş 
temizleme,bal
Ve limon ile çaya 
konur*

Astrenjan* deodorizan

Antiinflamatuar,kortiz
on etki*

Akne ve siyah nokta 
giderir
(kompres)*

difüsöre

soğutucu Yorgun cilt canlandırıcı Oda spreyi

halsizlik tazeleyici

Böbrek,pankres
temizleyici*

Saç güçlendirici*

Antidiabetik*



HİDROLAT GENEL KULLANIM CİLT DUYGUSAL
IMMORTELLE

(Helichrsyum italıcum)
antidiabetik-* Postop.yara iyileş. buharı inh.

ÖLMEZÇİÇEK 

HİDROLATI
aerofaji Sikatrizan* dönemsel deprs.

pulmoner depuratif uplifting

yum.doku.traum.      

gül suyu ile birlikte
morarma,şişme,yağı

ile birlikte*

endometriozis,

PMS semptomları*

post.op.dikiş,şişme

fibroidler,
morarma,yağı ile 

birlkte*

ağrılı 

menstr.banyo,kompres

gingivit ve diş eti ,

çekilmesinde direkt

yada 1:1 su ile dilue

edilerek günde 2 kez

6 ay garg.*

akne,abse,enf.

kuperöz ciltte



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

PAPATYA ALMAN

HİDROLATI

Bebekler  için 

doğumdan itibaren 

1.seçnk*

anne meme,yara ve 

çatlak* calming

CHAMOMİLE GERMAN

(Matricaria recutita)

agresyon için akşam 

çayına 1 ölçek(çay 

kaşığı)*

bebek pişiğinde 1:1 

lavanta suyu ile*
difüsöre

oda spreyi

diş çıkarmada,diare ve 

gazında çayına 2.5 ml *

vajinit ve mantar inf. 

kekik suyu ile birlk.*

psöriazis
günlük bebek göz 

tem.de,

kir,bilg.kızarıklığı,

kalp sakinleştirici* genel kızarıklık,

konjoktivitte

akne,rosa,hassas cilt

yanık,pişik

cilt toniği



HİDROLAT
GENEL 

KULLANIM
CİLT DUYGUSAL

GİNGER Hazmı kolaylaştırıcı* Stimüle edici tonik sakinletirici

(Zingiber officinale) Dijestif problemlerde Yağ dengeleyici tonik* difüsöre

ZENCEFİL HİDROLATI
Cinsel güçlendirici,
impotans

Selülit* Oda spreyi

Bulantı*

Sinirlilik*

Seyahat 
rahatsızlıklarında
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3. SABİT YAĞLAR (TAŞIYICILAR )

Trigliserit ve az miktarda serbest haldeki yağ 

asitleri, mumlar, sterollerden oluşan sabit yağlar, 

masaj ve topikal uygulamalarda, uçucu yağların 

vücuda penetrasyonunda bir araç olduklarından 

’taşıyıcı yağlar’ veya ‘baz yağlar’ olarak adlandırılır.

AROMATERAPİ ENSTRÜMANLARI



Aromaterapide kullanılan sabit yağlar soğukta 

sıkma (en fazla 40C) ile elde elde edilirler.

Ve doğal besleyici,tedavi edici içeriklerini (yağ 

asitleri, vit.ler, mineraller, flavonoidler, steroller 

vb) kaybetmemişlerdir.

Bu yağlar, yemeklik yağlardan(rafined) farklı 

hazırlandığından, kaliteleri ve ekonomik değerleri 

oldukça yüksektir.



YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 
5L = 106 TL





YAĞLAR (LİPİDLER)

“Alkol veya polialkoller ile yağ asitlerinin 
esterleridir.”

Organizmanın yapı taşlarından olan heterojen organik 

maddelerdir. 

Lipidler denince kolesterol, trigliserit, fosfo

lipidler ve yağ asitlerinin toplamı anlaşılır.

 Besinlerle alınan Lipidlerin çoğu trigliserit şeklindedir. 

Lipidler en çok emilen besinlerdir. Normal şartlarda 

ancak %5’i gaita ile atılır.



LİPİDLER ;

Hücre membranının yapısını oluşturmada,

Metabolik olaylarda hücre üretiminde,

Enerji gerektiren taşınma olaylarında, 

Hücre zarındaki glikokaliks oluşumunda ve böylece 

hücrelerin birbirini tanımasında, 

Canlı organizma dışında koruyucu kılıf oluşturmada 

rol oynarlar.



Trigliseritler ve yağ asitleri

Kompleks lipitler (fosfolipitler:LDL,HDL..)

Mumlar(cetyl palmitate)

Steroller(kolesterol) çok önemlileridir.



 Besinlerle alınan trigliseritler barsak epitel

hücresinde bulunan endothelial lipoprotein

lipaz enzimi aracılığı ile parçalanarak emilir, lenfatik 

sistem ile kan dolaşımına karışır.

 Lipidlerin kan yoluyla taşınması sağlık açısından çok 

önemli bir konudur. Taşınmadaki hatalar kalp damar 

hastalıklarına (CHD) sebep olur. Bu hatalar genetik 

olabildiği gibi diğer başka hastalıklarla birlikte de olabilir. 

Diabet, hipotiroidi, pankreatit gibi.



 Lipidlerin dokulara taşınması için proteinlere 

bağlanmaları gerekir. Bunlar plazma 

lipoproteinleri olarak bilinirler. Protein kısımları 

da apolipoproteinlerdir. Plazma 

lipoproteinlerinin metabolizması dinamiktir.

 Sentez ve yıkımları beslenme şartlarına göre 

sürekli değişiklik gösterir.



 Üç ana besin maddesinden en fazla depo edilen 

Lipidlerdir. Trigliserit formunda yağ hücrelerinde 

(adipocyte) depo edilirler. Karbonhidratların fazlası da 

organizmada lipidlere dönüştürülür. 

 Trigliseritler organizmada enerji deposu olup 

metabolik yakıt olarak kullanılırlar.

 Lipidlerin fazlası adipositlerde hipertrofi ve 

hiperplaziye sebep olur. 



 Lipidler, düz kasların kasılmasının 

regülasyonunda ve pıhtılaşmada rol alan 

prostoglandinlerin yapısında, nöronal mesajın 

iletilmesinde ve modülatör olan 

lökotrienlerin (eikosanoidler) yapısında da 

bulunurlar.

 Yine Lipidler alveol membranında surfactan, 

birçok metabolik olayda da emülsifiye edici 

(deterjan) olarak görev yaparlar.



 Kolesterol : Hücre zarının yapı taşıdır. Bazı hormonların 

ve safra asitlerinin sentezi, bazı vitaminlerin de 

metabolizması için gereklidirler. Kolesterolün büyük bir kısmı 

organizmada sentez edilir. 

 Sentez negatif feed back mekanizma(negatif geri bildirim 

mek.) ile regule edilir. Hücre içi kolesterol havuzu artınca 

sentez azalır.

 Kolesterol periferik dokulardan karaciğere High Density

Lipoprotein (HDL) ile taşınır. Low Density Lipoprotein (LDL)

ise kolesterolü periferik dokulara taşır.



TRİGLİSERİT





YAĞ ASİTLERİ

Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli 

monokarboksilik organik asitlerdir; 

yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon 

zincirinin ucunda karboksil grubu bulunur 

Genel Formülleri:

CH3-(CH2)n-COOH



 DOYMUŞ YAĞ ASİTLERİ

 DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ

* Tekli doymamış(OMEGA9)

* Çoklu doymamış(OMEGA3,6)







1. Doymuş Yağ Asitleri
(C10’ a kadar sıvı sonrası katıdır)

 C4 Butanoik asit: Butirik asit(terayağı asidi, süt ve 

süt ürünleri)

 C6 Hekzanoik asit: Kaproik asit(Hindistan cevizi, 

babassu)

C8 Oktanoik asit: Kaprilik asit (hind cev, babassu)

C10 Dekanoik asit: Kaprik asit (hind cev,babassu)



 C4 Butanoik asit: Butirik asit(terayağı asidi,süt ve süt ürünleri)

 C6 Hekzanoik asit: Kaproik asit(Hindistan cevizi, babassu)

C8 Oktanoik asit: Kaprilik asit(hind cev, babassu)

C10 Dekanoik asit: Kaprik asit(hind cev, babassu)

C12 Dodekanoik asit: Laurik asit(hind cev, babassu)

C14 Tetradekanoik sit: Miristik asit

C16 Hekzadekanoik asit: Palmitik asit

C18 Oktadekanoik asit: Stearik asit

C20 Eikosanoik asit: Araşidik asit

*12 karbondan az karbon taşıyan nadirdir.



Kısa zincirli yağ asitleri; bağırsak lümeninde, 

sindirilmemiş diyet karbonhidratları gibi çeşitli 

maddelerin bakteriyel fermantasyonuyla üretilen 

organik asitlerdir. 

 Fermente edilebilir , karbonhidrattan kolonik kısa 

zincirli yağ asitleri oluşumu, kolonik epitelyumun 

morfolojik ve işlevsel bütünlüğünün korunması gibi 

birçok fonksiyon için önemlidir.

 Üretilen bu kısa zincirli yağ asitlerinden birisi de, 

bütirik asittir. 



Bütirik asit (bütirat); sütte doğal olarak 

bulunan bir maddedir. Gıda maddeleri ve içecek 

endüstrisinde uygulamaları çok iyi bilinen bütirik

asitin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Çeşitli 

üretim yöntemleri ile elde edilen bütirik asit, 

doğrudan ve dolaylı olarak farklı fizyolojik etkilere 

sahiptir.



Diğer kısa zincirli yağ asitleri ile 

karşılaştırıldığında, biyolojik fonksiyonları 

arasında ayrı bir yere sahip olan bütirik asit, 

epitel hücreleri için enerji kaynağıdır. Bu 

madde, kolonik sağlığı etkileyen çok çeşitli 

hücresel işlevleri de etkilemektedir.



Bütirik Asit: Yapısı, Özellikleri ve Sağlık Üzerine 

Etkileri.

Kocatepe Vet J. (2017) 10(3): 213-225. 214

• Kısa zincirli yağ asitleri esas olarak, sindirilmemiş şekerlerin 

ve diyet lifinin bağırsak bakteri florası tarafından 

gerçekleştirilen fermantasyonunun nihai ürünleridir 

(Rombeau ve ark. 1986, Cummings ve ark. 2004).

• Kısa zincirli yağ asitleri 1 ila 6 karbon atomlu organik yağ 

asitleridir. Farklı karbon zincir uzunluklarına sahip olan 

(asetat (C2), propiyonat (C3), bütirat (C4), valerat (C5) ve 

kaproat (C6)) kısa zincirli yağ asitleri, diyet ve bağırsak 

mikrobiyotasının kompozisyonuna bağlı olarak değişik 

miktarlarda üretilmektedir (van Nuenen ve ark. 2003). 



Bütirik asit başta olmak üzere Kısa Zincirli Yağ Asitleri;

 Bağırsak epitel hücreleri için enerji kaynağıdır.

 Bağırsaktaki enflamasyonu azaltır, sakinleştirir, düzenleyici T 

hücrelerinin (Treg) sayısını artırır

 Sıkı bağlantıların bütünlüğüne katkıda bulunur, artmış bağırsak 

geçirgenliğini azaltır

 İnsülin direncini azaltır.

 PYY (Peptid YY) üretimini artırarak açlık-tokluk dengelerini etkiler.

 Kahverengi yağ dokusu oluşumunu artırır (kahverengi yağ dokusu, 

beyaz yağ dokusunun aksine enflamasyonu artırmaz, ve metabolizmayı

hızlandırır.

 Karaciğerde mitokondriyal sağlığı düzeltir.



Ayrıca;

Beyin ve merkezi sinir sisteminde pek çok fonksiyonu vardır:

Artmış kan-beyin geçirgenliğini azaltır, kan beyin bariyeri yapısal 

proteinlerini güçlendirir.

Olumlu epigenetik değişikliklere (nörotransmitter genleri, nöronal

adezyon molekülleri, enflamasyon, oksidatif stres, lipit 

metabolizması ve mitokondriyal fonksiyonlar üzerine) neden olur.

BDNF(brain-derived neurotrophic factor) ve diğer nörotrofik

faktörlerin düzeylerini artırır.

Beyindeki bağ dokusu hücreleri astrositleri ve bağışıklık sistemi 

hücreleri mikrogliaları sakinleştirir, nöroenflamasyonu azaltır.

Sinir hücresi nöronların gelişimini olumlu yönde etkiler, yeni hücre 

yapımını kolaylaştırır.



Bilişsel gelişimi destekler, hafızaya olumlu katkılarda 

bulunur, beynin yaşlanmasını geciktirir.

Beyinde GABA düzeylerini artırır.

Sirkadiyen ritimlerin düzenlenmesine katkıda bulunur.

Büyüme hormonu düzeylerini artırır.

İştah kesici nöropeptidleri artırır.

Uyku kalitesini artırır.

Depresif bulguları azaltırlar.



Asetat (C2), propionat (C3) ve bütirat

(C4) memeli fizyolojisinin içerdiği en önemli 

kısa zincirli yağ asitleridir (Canani ve ark. 

2011 ). Bunların içerisinde en yararlısı ve 

önemlisi BÜTİRİK ASİT’dir.

Propiyonik ve bütirik asit üretimi, özel 

bakteri gruplarının faaliyeti sonucu 

oluşmaktadır. 



KZYA düzeyleri düşük olan hastalarda 

bağırsak bariyer fonksiyonlarında bozulma ve 

artmış bağırsak geçirgenliği görülür.

Bağırsak geçirgenliği ile birlikte beyinde de 

artmış kan-beyin geçirgenliğine neden olur.



Bütirik asit sentezleyen bakterileri vermek, 

bağırsak ve beyin geçirgenliğine, ayrıca beyin-

bağırsak ekseni üzerine etkileri ile otizm spektrumu 

bozukluğu olan hastalara iyi gelir.

Asetik asit ikinci düzeyde yüksek olan KZYA’dir. 

Bacteroides, bifidobakterler ve prevotella gibi 

yararlı bakteriler tarafından sentezlenir, kolesterol 

sentezini etkilerler.



Kısa zincirli yağ asitlerinin büyük bir kısmını oluşturan 

asetat da pek çok bakteri grubu tarafından üretilmektedir 

(Raman ve ark. 2016).

Ayrıca, üretilen bu asetat bağırsak bakterileri tarafından 

bütirat üretimi için kullanılmaktadır (Duncan ve ark, 2005). 

Kısa zincirli yağ asitleri üretiminin oranı ve miktarı, kolondaki 

mikroflora türü ve miktarlarına, substrat kaynağına ve 

bağırsaktan geçiş süresine bağlıdır. Bunlar kör bağırsak ve 

rektum arasında azalan bir fark ile tüm kalın bağırsak 

boyunca üretilmektedir (Smith ve Bryant 1979).



Valerik asit, normalde bağırsakta çok düşük düzeylerde 

bulunurken, otizm spektrumu bozukluğu olan hastalarda yüksek/çok 

yüksek düzeylerde saptanır. 

Valerik asit sentezleyen bakteriler normalde bağırsakta çok düşük 

düzeylerde bulunan/bulunmayan patojen bakterilerdir. Valerik asidin 

yüksek olması aynı zamanda bağırsakta disbiyozun olduğunu, 

yararlı bakterilerin sayısının azaldığı ve enflamasyonun olduğunu 

gösterir. 

Bu bakterilerden enterobakterlerin kabuğunda bulunan 

lipopolisakaritler, tek başına enflamasyona, artmış bağırsak 

geçirgenliğine ve IBS benzeri bağırsak yakınmalarına neden olur. 

Artmış bağırsak geçirgenliği sonucu kana karışan 

lipopolisakkaritler, merkezi sinir sisteminde enflamasyona ve kan 

beyin bariyerinde bozulmaya neden olurlar.



Propiyonik asit de aynı şekilde normalde düşük 

düzeylerde bulunurken, otizm spektrumu bozukluğu olan 

çocuklar ve nörodejeneratif hastalığı olan erişkinlerde 

yüksek düzeylerde bulunur.

Bağırsakta patojen bakteriler tarafından üretilen 

propiyonik asit beyinde yüksek miktarlarda bulunduğunda 

uygunsuz ve/veya tekrarlayıcı sosyal davranışlara neden 

olabilir, dışarıdan verildiğinde beyinde 

nöroenflamasyona ve sosyal davranışlarda bozulmaya 

neden olabilir.



Kısa zincirli yağ asitlerindeki değişiklikler pek çok 

hastalığın oluşumuna katkıda bulunabilir;

Otizm spektrumu bozuklukları

Parkinson Hastalığı

İrritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk sendromu

Depresyon

Alzheimer hastalığı

Multipl skleroz

Metabolik hastalıklar



Otizm spektrumu bozukluğu olan çocuklarda 

nöropsikolojik bulgular ile birlikte sıklıkla mide 

bağırsak sistemi yakınmaları görülür. 

Bu çocuklarda patojen özellikte, özellikle 

Clostridia ailesinden bakteri sayısında artış, yararlı 

bakteri (bifidobakter, laktobasil) sayısı ve çeşidinde 

azalma görülür. 



•Azalmış bakteriler arasında önemli 
bütirat sentezleyicilerinden 
Faecalibacterium, Butyricicoccus
ve Eubacterium sayısında belirgin 
azalma söz konusudur. 

•Dolayısı ile üretilen kısa zincirli yağ 
asitlerinin yakınması olmayan 
çocuklara göre farklı olduğu; bütirik
asit ve asetik asit düzeyleri 
beklenenden düşük, valerik ve 
propiyonik asit düzeyleri 
normalden yüksek bulunmuştur. 



•Yukarıda aktarılan propiyonik
asidin hastalık artırıcı etkileri ile 
birlikte, bütirik asit verilen 
hayvanlarda kan-beyin geçirgenliği 
azalmış/düzelmiş, frontal korteks 
faaliyetlerini olumlu yönde 
düzenleyen epigenetik değişiklikler 
görülmüştür.



Parkinson hastalığında bağırsak bakterileri normal 

kontrollere göre değişmiştir; hem çeşitlilik azalmış, hem de 

yararlı bakteri (bakteriodetes ve prevotella) sayısının 

azalması ile birlikte zararlı/hastalık yapan bakterilerin 

(enterobakterler) sayısı artmıştır. 

Bu değişikliklere paralel olarak hastaların bağırsakta 

asetik asit ve bütirik asit düzeyleri düşüktür. Hastalarda 

lif tüketen bakteriler azalmış, protein tüketen zararlı 

bakteriler artmıştır; bu bakterilerin sentezlediği pek çok 

madde beyin için toksiktir. Hayvanlara bütirat verildiğinde 

dopamin düzeyleri artmış ve motor fonksiyonları düzelme 

göstermiştir.



Depresyonu olan hastalarda kronik enflamasyon ve 

nöroenflamasyon varlığı uzun süreden beri bilinmektedir. 

Bu kronik enflamasyon hali ile birlikte pek çok hastanın 

KZYA düzeyleri düşüktür. Hayvan deneylerinde bütirat

takviyesi yapılan hayvanlarda depresif davranışlar 

azalmış, daha enerjik, daha istekli olmuşlar ve bilişsel 

fonksiyonları düzelmiştir.



Alzheimer hastalarının 

pekçoğunda bağırsak bakterilerinin dengesi bozulmuştur

Alzheimer hastalığı bulguları gösteren hayvanların 

KZYA düzeyleri düşüktür. KZYA düşüklüğünün beyindeki 

amiloid plakların oluşumuna neden olabildiği veya 

katkıda bulunduğu düşünülmektedir. KZYA amiloid

peptidlerin birbiri ile ilişkisini bozarak, plaklar haline 

gelmelerine engel olurlar. Bütirat sentezleyen bakterilerle 

desteklemek, bilişsel fonksiyonlardaki gerilemeyi 

duraklatabilir.



Multipl skleroz hastalarındaki problem 

bağışıklık sisteminin T hücreleri kaynaklıdır. Bütiratın

bağırsak ve beyinde sakinleştirici (düzenleyici) T 

hücre sayılarını artırması var olan bağışıklık yanıtını 

da sakinleştirir. Hayvanlara KZYA takviyesi 

yapılması hastalık bulgularını önler veya 

iyileştirebilir.



İnsülin direnci, Tip 2 diyabeti veya obezitesi

olan hastaların bağırsak florası bozuktur.

Özellikle tip 2 diyabeti olan hastaların bütirat sentezleyen 

bakteri sayıları azalmıştır. KZYA hem enflamasyonu azaltarak 

hem de beyinde iştah kesici maddelerin sentezlenmesini 

artırarak hem insülin direncine hem de obeziteye iyi gelirler. 

Prebiyotik takviye de bütirat sentezini artırarak ve dolayısıyla 

peptid YY düzeylerini artırarak hastalıkların tedavisinde 

kolaylık sağlar.



Kısa zincirli yağ asitlerinin oluşumunda 
karbonhidratlar kantitatif olarak en önemli rolü 
oynamaktadır.

(Topping ve Clifton 2001, Macfarlane ve 
Macfarlane 2003).



İnce bağırsakta sindirim ve farklı besin 

maddelerinin emilimi gerçekleşirken, buna karşın 

kalın bağırsakta gıda kalıntılarının mikrobiyal

fermantasyonu gerçekleşmektedir. 

Diyet liflerinin ve dirençli nişastaların kolonik

mikrobiyota tarafından sakkarolitik fermantasyonu 

kısa zincirli yağ asitlerinin, özellikle asetat, 

propionat ve bütiratın oluşumuna yol açmakta, aynı 

zamanda valerat ve kaproat da oluşturmaktadır.



Bütirat, kolonik savunma bariyerinin çeşitli bileşenlerini 

takviye ederek ve oksidatif stresi azaltarak inflamasyon ve 

karsinogenez inhibisyonu gibi çeşitli kolonik mukozal

fonksiyonlar üzerinde güçlü etkiler gösterir. 

Ayrıca bu madde, yetersiz bütirik asit metabolizması 

sonucunda insanlarda gelişen ülseratif kolitin ve sindirim 

sisteminde görülen Crohn hastalığına sahip kişilerin 

tedavisinde de kullanılmaktadır. 

Bu derlemenin amacı, bütirik asitin önemi ve insan 

sağlığı üzerinde sahip olduğu çeşitli fonksiyonları hakkında 

genel bir bakış sağlamaktır.
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DOYMUŞ Y.A.ÖRNEKLER

Shea yağı EN İYİ BARİYER

Kakao yağı

Hindistan cevizi yağı(laurik,miristik,kaprilik)

Babassu (laurik,miristik,kaprilik,oleik)

YAĞLANDIRMAYAN YAĞ

 BAOBAB yağı (PA%40 OA%40) 

YAĞLANDIRMAYAN YAĞ



2. DoymamIş Yağ Asİtlerİ

Taşıdıkları çifte bağ sayısına göre tekli 

veya çoklu doymamış adını alırlar.

C18 serisi önemlidir.

C18:1 Oleik asit (omega9) tekli

C18:2 Linoleik asit (omega6) çoklu

C18:3 Alfa Linolenik asit (omega3) çoklu



Enflamasyon,

Sağlık ve hastalık etkeni olarak canlı organizmada 

fizyolojik olarak önemli bir rol oynar.

Kanser,diyabet,kalp hast.,artrit,Alzheimer vb modern 

toplumun kronik hast.nın çoğunun nedeni kronik 

İNFLAMASYONdur!

Günlük diyet bileşenleri arasında YAĞlar;

sağlığı en fazla etkileyen faktör olarak kabul 

görmüştür.

Aynı zamanda, diyet ve hastalık arasındaki bağlantı da 

kabul edilmektedir.



EİKOSANOİDLER



YAĞ ASİDİ METABOLİZMASI 

EİKASANOİDLER
LİNOLEİK ASİT                      ALFA LİNOLENİK ASİT

GAMA LİNOLEİK ASİT      eikosapentaoneikasit

ARAŞİDONİK ASİT                                                dokosaheksaoneikasit

PGE2                      PGE1             LTB4                                                 

• PGE3





Eikosanoidler, (eikosa 20 demek)

hücre zarlarında bulunan fosfolipidlerin yapısındaki 20 

karbonlu çoklu doymamış bağa sahip yağ asitlerinden 

sentezlenirler.

Araşidonik asit, bu yağ asitlerinden 

eikosanoidlerin sentezinde en çok kullanılanıdır.

Bilindiği gibi araşidonik asit, diyetle doğrudan 

vücuda alınabildiği gibi, vücutta (esansiyel bir yağ 

asidi olan) linoleik asitten de sentezlenebilmektedir.



Zar fosfolipidlerinde araşidonik asitin bağlanma yeri 

gliserolün 2 numaralı karbonudur (beta) dolayısıyla 

araşidonik asit gliserolün 2 numarasına bağlı yağ asitlerini 

molekülden ayıran fosfolipaz A2’nin etkisiyle serbestleşir.

Hücre zarına bağlı bulunan fosfolipaz A2 hücre 

zarındaki reseptörlerine bağlanan (histamin ve sitokinler

gibi) çeşitli uyaranların etkisiyle aktifleşerek etkisini 

gösterir.



Zar fosfolipidlerinden serbestleşen araşidonik asit sitozole

geçtikten sonra, bulunduğu dokuya göre farklılık gösteren çeşitli 

enzimlerin etkisiyle eikosanoidlerin sentezinde kullanılır.

Eikosanoidlerin senteziyle ilgili olarak iki temel yol vardır;

Bunlardan prostaglandinler ve tromboksanların sentezlendiği yol 

siklooksijenaz yolu, 

lökotrienlerin sentezlendiği yol ise lipooksijenaz yolu olarak 

adlandırılır.

Daha az bilinen ve sitokrom P450 sistemi tarafından katalizlenen

üçüncü bir yolda epoksitler sentezlenir.







DOĞADA TRANS YAĞ ASİDİ YOKTUR!...

 Doymuş ve trans yağ asitleri obezite,kalp hast., 

diyabet ve kanser ile ilşkilendirilirken,

 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (PUFA) genellikle 

sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.



Stearik,oleik ve elaidik asit





ELAİDİK ASİT (trans oleik asit)

Ülkemizde son yıllarda kahvaltılık ve yemeklik margarin tüketimi 

azalma gösterirken, gıda endüstrisinde kullanılan margarin miktarı 

artış göstermektedir.

Margarinler kısmi hidrojenasyon yöntemi ile bitkisel yağlardan 

üretilmektedir. Hidrojenasyon yöntemi süresince doymamış yağ 

asitlerinin trans izomerleri meydana gelmektedir.(öz.oleik asitten 

elaidik asit elde edilmesi vb)

Margarin endüstrisinin gelişmesiylede trans yağ asidi içeriği 

yüksek yağların beslenmedeki yeri artmıştır(1).



Trans yağ asitleri; trans konfigürasyonunda en az 

bir çift bağa sahip doymamış yağ asitleridir(2).

Çift bağ sayısı cis izomerlere göre daha küçük, 

açil zinciri daha doğrusaldır. Dolayısıyla erime 

noktası ve termodinamik stabilitesi daha yüksek 

olan farklı fiziksel özellikte sert bir molekül ortaya 

çıkmaktadır (3).



İnsülin direnci, insülinin glukozu hücre 

içine taşıma işlevinin azalması veya 

kaybolması olayıdır.

İnsülin karaciğerde glikoneogenezi ve 

glikojenolizi inhibe ederek, hepatik glukoz

üretimini baskılar. 



İnsülin ayrıca;

glukozu kas ve yağ dokusu gibi, periferik dokulara 

taşıyarak, glikojen olarak depolanmasını ya da 

enerji üretmek üzere okside olmasını sağlar. 

İnsülin direnci sonunda kanda artan glukoz, 

insülin salgılama mekanizmasını uyarır.

Böylece hiperglisemi ve hiperinsülinemi ile 

birlikte bozulmuş glukoz toleransı veya tip 2 

diyabetes mellitus gelişir. Bu özellik insülin 

direncinin en göze çarpan tablosudur(4).



İnsülin direnci oluşmasıyla meydana 

gelen metabolizmadaki değişiklikleri 

tanımlayabilmek için kandaki fruktozamin

ve glukoz düzeyleri değerlendirilir. 

Fruktozamin kandaki 2-3 haftalık şeker 

seviyesini gösterir. 



Yağ dokusunun sadece bir enerji 

deposu değil aynı zamanda 

ekstraselüler sıvıya sitokin, hormon

salgılayan aktif endokrin organ olduğu 

gösterilmiştir (5).



Adiponektin adipoz dokudan salınan, insülin 

duyarlılığını artıran, antiinflamatuar, antiproliferatif, 

antianjiogenetik özellikleri olan bir peptiddir.

Adiponektin düzeylerindeki azalmanın diyabet, 

dislipidemi, ve ateroskleroza neden olduğu ortaya 

konmuştur (6). 

Genellikle adiponektin düzeyleri obezitenin

gelişmesiyle birlikte azalmaktadır ayrıca adiponektin

düzeyleri tip 2 diyabetes mellitus ve kardiyovasküler

sistem hastalığı olanlarda önemli derecede daha 

düşüktür (7, 8). 



Resistin obezite ve tip 2 diabetes mellitus ile 

ilişkili, yağ hücresinden salgılanan yeni bir 

polipeptiddir. 

Resistin periferik sinyal molekülü olarak glikoz 

toleransını ve insülinin hücrelere etkisini bozar, 

hücrelerin glikoz alımını ve insüline duyarlılığını 

azaltır, insülin direnci gelişimine neden olur ve 

obezitede adipogenezi inhibe eder. (9). 



Trans yağ asidi miktarı yüksek endüstriyel gıda 

tüketimi obezite ve insülin resistansına neden olarak 

diyabete eğilim ve kronik hastalıkların sebebi olarak 

KRONİK İNFLAMASYON oluşturmasında önemli 

rolü olduğu düşünülmektedir.

Sonuçlarımız doğrultusunda, diyetteki trans yağ 

asidi miktarının mümkün olduğu kadar 

sınırlandırılması gerektiğini bilimsel olarak 

destekledik. Bu sınırlandırmaların toplum sağlığı 

üzerine önemli bir katkısı olacağı kanaatindeyiz. 



Kaynaklar 1. Taşan M, Dağlıoğlu O. Trans yağ asitlerinin yapısı, oluşumu 
ve gıdalarla alınması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(1): 79-88. 2. 
Mozaffarian D. Trans fatty acids - effects on systemic inflammation and
endothelial function. Atheroscler Suppl 2006; 7(2): 29-32. 3. Larqué E, 
Zamora S, Gil A. Dietary trans fatty acids in early life: a review. Early Hum Dev 
2001; 65 Suppl: 31-41. 4. Sönmez B. Plazma adiponektin düzeyi ve diğer 
insülin rezistansi parametreleri ile mide kanseri arasındaki ilişki. İç Hastalikları
Uzmanlık Tezi 2008; 35-45. 5. Ergün A. Yağ dokusu ve yağ hücresi, Türkiye 
Klinikleri J Med Sci 2005; 25: 412-420. 6. Ahima RS. Metabolie actions of 
adipocyte hormones: focus on adiponectin. Obesity (Silver Spring) 2006; 14 
(Suppl 1): 9-15. 7. Pischon T, Girman CJ, Hotamisligil GS, Rifai N, Hu FB, Rimm
EB. Plasma adiponectin levels and risk of myocardial infarction in men. JAMA 
2004; 291(14): 1730-1737. 8. Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, 
Matsuda M, Okamoto Y, et al. Plasma concentrations of a novel, adipose-
specific protein, adiponectin, in type 2 diabetic patients. Arterioscler Thromb
Vasc Biol 2000; 20(6): 1595-1599. 
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Sébédio JL, Juaneda P, Grégoire S, Chardigny JM, et al. Metabolites of conjugated isomers
of alpha-linolenic acid (CLnA) in the rat. J Agric Food Chem 2005; 53(5): 1422-1427. 11. 
Kavanagh K, Jones KL, Sawyer J, Kelley K, Carr JJ, Wagner JD, et al. Trans fat diet induces
abdominal obesity and changes in insulin sensitivity in monkeys. Obesity 2007; 15(7): 
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OLEİK ASİT
OMEGA9

Tekli doymamış yağ asididir.

Bütün yağ asitlerinin %40ını oluşturur.

Vizkozitesi yüksektir.

Cildi nemlendirme kapasitesi çok yüksektir.

Genellikle; sebum ve yüzey lipidleri azalmış, yıpranmış 

ve çok kuru ciltler için çok uygundur.

Sivilce, akne, gül hastalığı, kılcal damar genişlemeleri 

gibi problemli hassas ciltler için uygun değildir.



Elaidik asit daha çok hidrojenasyon sırasında 

oluşmaktadır. Oleik asitin trans formudur ve oleik asit 13-

14°C de erirken, elaidik asit 43 °C de erimektedir.

Erusik asit kolza yağında %45 civarında bulunur. Son 

bahsedilen her iki asit de, kalp ve damar hastalıklarına yol 

açar.

Nervonik asit daha çok sinir hücrelerinde ve 

sfingolipitlerin yapısında yer alır.



OLEİK ASİT-OMEGA9

Zeytinyağı(öz.yaşlı ve çok kuru ciltte)

Bademyağı

Avokado yağı

Kayısı çekirdeği yağı

Fındık yağı

Susam yağı(OA%40 LA%40)

Shea yağı(OA%40 SA%40)

BAOBAB yağı(PA%40 OA%40) YAĞLANDIRMAYAN YAĞ

Tamanu yağı(inofilum ve kalofiloitler cox/lox inh.)



PETROSELİNİK ASİT(pa)

Petroselinik asit,oleik asitin farklı bir formudur 

(6.karbonda çifte bağ) ve antimikrobiyal etkisi ile 

de endüstriyel öneme sahiptir. 

Saç teli ve kılın yapısında PA bulunmuştur.

Havuç tohum yağı

Kişniş tohum yağı



 Petroselinik (cis-6-octadecenoic) asid (PA) , tekli doymamış uzun zincirli 

18 karbonlu yağ asidi, nadir rastlanan asitlerden biri olmasına rağmen 

Apiaceae familyasında, maydanoz ve kişniş tohumu,havuç tohum 

yağında baskın olarak bulunan yağ asididir. 

 Petroselinik asidin yapısında 6. karbonunda çift bağ bulunmaktadır ve bu 

çift bağ petroselinik asidi endüstriyel anlamda kıymetli kılmaktadır. Bu 

çift bağın kırılmasıyla deterjanlar ve temizliyicilerde kullanılan laurik aside 

precursor olabilmektedir. 

 Bu asit kozmetikte kullanılmaktadır (112) ve Suzuki ve ark. (113), son 

zamanlarda topoizomerazların güçlü inhibitörü olduğu bulunmuştur ve 

bu yüzden petroselinik asidi kanser tedavisine yardımcı olmaktadır. 

Weber N. ve ark. (114), aynı zamanda yapılan bir çalışmada petroselinik

asit iltihap oluşumunu başlatan araşidonik asidin farelerin doku 

yağlarındaki seviyesini düşürdüğü gözlenmiştir.



OMEGA6 (LİNOLEİK ASİTLER)
OMEGA3 (LİNOLENİK ASİT)

(ESANSİYEL-KURUYAN YAĞLAR)

Çoklu doymamış yağ asitleridirler.

İnsan vücudunda üretilmez.

Büyüme ve onarım için gereklidir.

Önemli yapıtaşıdırlar.

Hücre membran fosfolipitlerinin yapısında 
bulunurlar.



OMEGA6 YAĞ ASİTLERİ

Linoleik asit(LA)

Gama Linoleik asit(GLA)-antiinflamatuar

Linoleik asit,Oleik aside göre daha ince olup, nemlendirme ve 

bakım öz. Kuvvetlidir.

Bu asitçe zengin yağlar, cilt bariyerini restore ederken akneye 

eğilimli ciltlerde kullanılmaya daha uygundur.

LA+GLA:

Hodan(Borage) yağı, EPO(Evening Primrose)



Linoleik asit(LA)
OMEGA6

Ayçiçek yağı

BAOBAB yağı-en kuruyan yağ(palmitik,linoleik,oleik)

Üzüm çekirdeği yağı

Wheatgerm ruşeym yağı

Ceviz yağı

Haşhaş tohum yağı

Susam yağı LA açısından zengindir.

Bu yağlar hafif astrenjandır,çok yağlı ciltlerde kurutucu etki gösterir.



OMEGA3(LİNOLENİK ASİT-ALA) YAĞ ASİDİ

Alfa Linolenik asit(ALA)

Eikosapentaoneik asit(EPA)

Dokosahekzaoneik asit(DHA)

ALTIN ORAN: 1/3-1/5-6/1



EPA/DHA

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209320/table/ttt00066/?repor
t=objectonly

• https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-
3964(20)30258-9/fulltext

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28878301/

• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28697636/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209320/table/ttt00066/?report=objectonly
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(20)30258-9/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28878301/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28697636/


ALFA LİNOLENİK ASİT(ala)

Linoleik aside eşlik eden diğer bir önemli yağ asidi 

Alfa-linolenik asittir.(ALA)

Keten tohumu-kuruyan yağ

Kuşburnu çek yağı-kuruyan yağ

Ciltte kuvvetli bakım ve antiinf öz.sahiptir.Diğer

yağlara ilave edilerek AKNE ve LEKELİ cilt 

tedavisinde kullanılır.



PUNNİSİK ASİT-omega5

• Punnisik asit C18:3 

• Nar çekirdeği yağı(berry’lerde bulunur)

 Ayrıca Ellagik asit ve Tannik asit içerir(polifenolik bileşikler)

Cilt kollajeni ve elastininin yıkımını önler

 Keratinositlerin yığılımını önler(skar,akne,yaşlılık izleri,deri

kalınlaşması vb)

 Cildin rengini açar.

 UVB hasarından korur.



CLA (KONJUGE LİNOLEİK ASİT)

Konjuge linoleik asit (CLA);

 Majör izomeri olan cis-9, trans-11 türevi olan ve en zengin kaynağının 

Carthamus tinctorius (aspir) tohum yağı (%0.7) olduğu yağ asitidir. 

İnsan vücudunda sentezlenemeyen CLA, mısırözü (%0.2), ayçiçek (%0.4) ve 

kanola yağında (%0.5) da bulunmakta ve dozun erkekler için 212 mg/gün, 

kadınlar için ise 151 mg/gün olan,

 cis ve transizomerleri CLA’nın antihiperlipidemik etkisi üzerine pek çok 

araştırma mevcuttur. 



Norveç’te yapılan randomize ve çifte-körlü bir başka klinik çalışmada yer 

alan 60 fazla-kilolu veya obez denek üzerinde, 12 hafta boyunca günde 1.7, 

3.4, 5.1 or 6.8 g dozda olmak üzere CLA takviyesinin vücut yağ kütlesi 

üzerine etkileri araştırılmıştır (Blankson et al., 2000).

 Çalışmayı tamamlayan 47 denekten elde edilen sonuçlara göre; tekrarlı-

analizler tüm CLA gruplarında vücut yağ kütlesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir düşme olduğu saptanmıştır. Düşme, özellikle 3.4 ve üstü 

dozlarda CLA takviyesi verilen gruplarda daha belirgin olarak gözlenmiştir. 



Hollanda’da yürütülen ve randomize, çifte-körlü ve 

plasebo-kontrollü olarak tasarlanan bir başka klinik 

çalışmada (Kamphuis et al., 2003a), yaş ortalaması 37.7 

olan ve 26 erkek ve 28 kadından oluşan deneklere, 

plasebo grubunun yanısıra 13 hafta boyunca, günlük 1.8 g 

veya 3.2 g dozda CLA verilmiş ve iştah ile enerji alımı tayin 

edilmiştir. Buna göre; süre sonunda CLA gruplarındaki 

ortalama kilo kaybı %6.9±1.7 olarak saptanmış ve CLA 

tüketimi ile doygunluk hissinin arttığı ve açlık hissinin 

azaldığı gözlenmiştir.



Sağlıklı ancak fazla-kilolu veya obez 118 yetişkinin dahil 

edildiği randomize, çifte-körlü ve plasebo-kontrollü bir 

çalışmada, 6 ay boyunca günde 3 × 4 g CLA takviyesi 

verilen grupta, vücut yağ kütlesinde anlamlı bir düşme 

kaydedilmiş ve yağ kütlesindeki azalma, özellikle kadın 

deneklerde ve bacak bölgesinde tespit edilmiştir.

(Gaullier et al., 2007). 



 Türkiye’de yapılan randomize, çift-körlü bir klinik çalışmada yer alan 18 

erkek gönüllü, CLA ve plasebo olmak üzere iki gruba bölünmüş ve 30 gün 

boyunca günlük 3 g CLA takviyesi verilmiştir (Bulut et al., baskıda).

 Ayrıca bu gönüllüler haftada üç kez 30-40 dakikalık bisiklet ergometre

ekzersizine tabi tutulmuşlar ve plazma glukoz, insülin ve leptin seviyeleri 

ölçülmüştür. 

CLA takviyeli ve takviyesiz ekzersiz ile insülin seviyesinin düştüğü, insülin 

sensitivitesinin ise arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre; CLA’nın bu 

parametre(insülin) üzerinde olumlu etkisi olduğu, ancak ekzersizden daha 

etkili olmadığı ifade edilmiştir. 



CLA’nın kemik doku üzerine etkileri ile ilgili bazı çalışmalar da 

mevcuttur.

 Genç Balb/c farelerde, CLA ve aspir yağı ile ekzersiz

kombinasyonunun kemik sağlığı üzerine etkisi 14 hafta boyunca 

çalışılmış ve CLA’nın vücut ağırlığında %35 azalmaya neden olurken, 

kemik formasyonunda artış ve rezorpsiyonunda azalmaya neden 

olduğu saptanmıştır (Banu et al., 2006).

 CLA, kemiğin hem süngerimsi, hem de dış tabakasında ağırlık artışına 

yol açmıştır. Sprague-Dawley tipi sıçanlarda, CLA takviyesinin kemik 

mineral içeriğini artırdığı bulunmuştur (Roy, 2008). 



Çeşitli hayvan deneyi modellerinde, CLA’nın kemik dokusunda kalsiyum 

absorbsiyonunu artırdığı da bulunmuştur (Hur & Park, 2007).

 A.B.D.’de yapılan çapraz-geçişli bir klinik çalışmaya yaş ortalaması 68.6 olan 

136 beyaz, sağlıklı, post-menopozal dönemdeki kadın dahil edilmiş ve CLA 

takviyesi sonucunda öncelikle kemik mineral yoğunluklarında dikkate değer 

bir artış saptanmıştır (Brownbill et al., 2005). 

Deguire et al. (2012) tarafından yapılan 19-53 yaşları arasındaki 54 erkek 

denek ile yapılan çapraz-geçişli bir klinik çalışmada, 16 hafta boyunca 

deneklere günde 3 g CLA takviyesi verilmiş ve CLA grubunda kemik mineral 

yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir. 



12 hafta boyunca günlük 6.4 g dozda CLA takviyesi alan 48 sağlıklı obez

denekte, sadece çok hafif gastrointestinal advers etkiler meydana gelmiştir. 

Ayrıca İnsanlarda CLA’nın bilinen 4 izomerinden, özellikle cis-9, trans-11 ile 

trans-10, cis-12 izomerlerinin tüketilmesinin daha güvenli ve etkili olduğu 

bildirilmiştir. 



SONUÇ ve ÖNERİLER ;
Omega yağ asitleri arasında son yıllarda ön plana çıkan omega-5 yağ 

asitlerinden punisik asit ve kaynağı olan nar çekirdeği yağı üzerindeki 

çalışmalar, toksisite açısından çok güvenli ve anti-obezite, antienflamatuvar, 

immünstimülan, kardiyoprotektif ve kemopreventif etkileri olduğuna işaret 

etmektedir.

 Ancak omega-7 yağ asitlerinin öncüsü olan palmitoleik asit’in(yalancı iğde 

yağı) de, medyada sağlık etkilerine dair birçok iddia ve çok sayıda preparatı 

bulunmasına rağmen, yapılan çalışma sayısı halen çok sınırlı olduğundan, 

anti-obezite ile özellikle kardiyoprotektif, antihiperlipidemik ve 

antienflamatuvar etkinliğinin kanıtlanması amacıyla nitelikli klinik 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 



Diğer yandan en zengin kaynağı aspir yağı olan konjuge linoleik asit 

üzerinde yapılan çok sayıda çalışma; 

CLA’nın anti-obezite ve hipolipidemik etkilerini genellikle 

desteklemekte ve kemik sağlığı üzerine faydalı etkisine de işaret etmektedir. 

 Omega-6 ve -9 eksikliği toplumumuzda nispeten daha az görülmesine 

rağmen, omega-3, -5 ve -7’nin birlikte alınması genellikle tavsiye 

edilmektedir.



JOJOBA MUM (WAX)

Sıvı mum içerir,trigliseritlerden oluşmaz.

Sebum içeriğine çok benzer(sebumda da wax esterleri 

mevcuttur)

Bebek dahil tüm cilt tiplerinde kullanılır.



•

AYNISAFA YAĞI

Latince adı: Calendula officinalis

İngilizce adı: Calendula

Familyası: Asteraceae

Orijin ülke: Fransa, Kanada

Aynısafa, Avrupa’ya özgü bir bitki olmasına ragmen, dünyanın sıcak iklimli birçok

bölgesinde uzun zamandır ekilmektedir. Her zaman, sakinleştirici ve iyileştirici özelliğiyle

bilinmiştir. Bitkinin sarı, turuncu renkli çiçekleri, güneşin prototipi gibidir. Latince Calende, ayın

ilk günü anlamındadır ve bitkinin latince adı olan Calendula da, aylarca süren çiçek açma

sürecini ifade eder.

Aynısafa yağı, çiçeklerinin güneş altında, organik bitkisel bir yağda 1:10 oranında

(ayçiçeği veya zeytinyağı gibi) masere edilmesiyle elde edilir. Kırmızı turuncu renkli ve hafif

acımsı, çiçek kokulu bir bitkidir.



 Aromaterapik bakış açısıyla; %14-40 oleik asit, %3,5-20 linoleik asit, 

%1-7 stearik asit, %4-9 palmitik asit içerir.

 İrrite olmuş, yaralanmış, yanmış ciltlerde çok güçlü antiinflamatuar ve yara

iyileştirici etki gösterir. Cilt üzerinde antioksidandır ve hücre

dejenerasyonunu önleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcıdır. Egzama, yatak

yaraları, ülser, varis, morluk, döküntü, kaşıntılı cilt hastalıklarında kullanılan

preparatlarda yer alır.

 Kaşıntılı, kuru, bebek ve çocuklarınki gibi hassas ciltlerde kullanımı

uygundur.



Jojoba yağI
Latince adı: Simmondsia chinensis

İngilizce adı: Jojoba, wild hazel

Familyası: Buxaceae

Orijin ülke: Kaliforniya, Arizona, Meksika

Jojoba, Güney Amerika çöllerine özgü, en az 100 yıl yaşayan bir çalılık bitkisidir. Sıvı mum 

içeren meyve çekirdeklerinden, soğuk sıkımla elde edilen bir yağdır. Altın sarısı renkli, fındığı

hatırlatan kokuludur. Sıvı mumlardan ibaret yağı, doğada eşsizdir. 

Jojoba yağının yapısı, salgı bezlerimizden salgılanan sebum ile çok yakındır. Cilde penetre

olma kabiliyeti bu nedenle çok yüksektir. Amerika yerlileri, Jojoba’nın büyülü bir içeriği

olduğuna, yaralarda merhem olarak, cildi yeniden restore edebilen ve yüksek güneş

radyasyonundan koruyan, saçlar için de nemlendirici olarak kullanmışlardır.



Aromaterapik bakış açısıyla; %97 oranında sıvı mum--gondoik asit içerir.

Jojoba yağı, ciltte yağsız bir koruyucu tabaka oluşturarak, nem kaybını önler

ve dışa karşı korur. 

Emoliyan, koruyucu, anti UV özellikleri vardır. Hassas ciltler için hazırlanan

preparatlarda çok iyi bir temel oluşturur. Bebek ve çocuk ciltleri için de 

vazgeçilmezdir. Kırışıklık karşıtı olarak ve sebum salgısını kontrol edebildiği

için yağlı cilt ve saçlarda rahatlıkla kullanılabilir. 



Apricot kernel 

(KayIsI çekİrdeğİ) yağI
Latince adı: Prunus armeniaca

İngilizce adı: Apricot kernel

Familyası: Rosaceae

Orijin ülke: Kuzey Çin

Kayısı’nın Çin’de ekimi 3000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır ve artık tüm

dünyada yaygın olarak ekilmektedir. Yağı, soğuk sıkım yöntemiyle veya çözücü

ekstraksiyonu yöntemiyle, meyvenin çekirdeğinden elde edilmektedir. 

Sarı-turuncu renkte, hafif kokuludur.



Aromaterapik bakış açısıyla; %65 Oleik asit, %26 Linoleik asit, %6 Palmitik asit

ve %1 Stearik asit içerir içermektedir. B17, A ve E vitaminlerince zengindir. 

Kaşınma ve irritasyona karşı etkilidir.

Kırışıklık üzerine etkilidir ve olgun ciltlerde kullanılır. 

Saç uzamasını hızlandırdığından, saç preparatlarının içine girer.

Cilt elastikiyetini artırma kapasitesi nedeniyle kullanılır. 

Tüm uçucu yağlarla uyumludur ve badem yağıyla birlikte çok tercih edilir.

Kozmetik sanayiinde birçok cilt kreminin, dudak balsamlarının, saç bakım

ürünlerinin içine konulmaktadır. 

Dahilen laksatif,antilipidemik etkinliği vardır.





Black cumin (Çörekotu) yağI
Latince adı: Nigella sativa

İngilizce adı: Black cumin, Black seed oil

Familyası: Renonculaceae

Orijin ülke: Mısır

Çörek otu yağı, antik çağlardan beri kullanılmakta ve erdemleri nedeniyle

çok bilinmektedir. Mısır imparatoru Tutankamon’un mezarında çörek otunun

kendisi ve yağı bulunmuştur. Yanı sıra, kraliçe Nefertiti’nin kozmetik bakımlarında

çörek otu yağını çok kullandığı kayıtlara geçmiştir. Kutsal tohum olarak

isimlendirilmiştir.



Aromaterapik bakış açısıyla; %40-67 Linoleik asit, %17-28 Oleik

asit, %10-14 Palmitik asit içermektedir. Antiseptik, antiinflamatuar, 

doğal anitibiyotik, sindirim düzenleyici, bağışıklık güçlendirici

etkilerinden yararlanılır. Cilt üzerine, yumuşatıcı, yara iyileştirici, 

nemlendirici etki yapar. Cildi sıkılaştırır.  

Dahilen;diabet,allerji vb kronik rahatsızlıkların tedavisinde 

endikedir.

Cox ve 5-lox inhibitörüdür.



Borage (Hodan) yağI
Latince adı: Borago officinalis

İngilizce adı: Borage

Familyası: Boraginaceae

Orijin ülke: Çin

Soğuk sıkım yöntemiyle tohumlardan elde edilen bir yağdır. Açık sarı bazen yeşilimsi renktedir. 

Kokusu belli belirsizdir. GLA içerdiği için kuvvetli antiinflamatuar etkinliktedir.

Aromaterapik bakış açısıyla; %34-42 Linoleik asit, %16-26 Gama Linolenik asit, %15-19 Oleik

asit, %9-12 Palmitik asit, %3-5 Stearik asit, %5 Eikosenoik asit içerir.

A,D ve K vitaminlerince de zengindir.

Cilde yoğun nem verir ve cilt üzerinde yenileyici, elastikiyet artırıcı etki yapar. Kuru, yıpranmış

ve olgun ciltlerde kullanılır.



Rose Hip (Kuşburnu) yağI

Latince adı: Rosa canina

İngilizce adı: Dog rose

Familyası: Rosaceae

Orijin ülke: Bulgaristan

Soğuk sıkım yöntemiyle, tohumlardan elde edilir. Açık sarıdan kahverengiye

değişen renklerde, hafif viskoz bir yapıdadır. 

Akne tedavisinde, güneş nedeniyle oluşmuş kırışıklıklar ve lekelerin

giderilmesinde etkindir. Retinoik asit içeriğiyle, kolajen üretimini indükler. 



Aromaterapik bakış açısıyla; %40-50 Linoleik asit, %25-40 Alfa 

Linolenik asit, %10-20 Oleik asit, %3-5 Palmitik asit, %1-3 Stearik

asit, yanı sıra, retinoik asit, beta karotenler açısından çok zengindir.

Yara, yanık, egzama üzerinde etkindir. Antiinflamatuar ve

epitelizandır. Antiaging ürünlerde sık kullanılır, ancak, doza dikkat

edilmelidir. Retinoik asit bazı ciltlerde güneş hassasiyetini

artırabilir. 

Tek başına ya da Calendula ,Buğday ruşeym yağı,Nar çek yağı 

kombine halde, cilt çatlakları, ameliyat izlerinin giderilmesi için

kullanılır.



Shea butter (Karite) yağI
Latince adı: Butyrospermum parkii

İngilizce adı: Shea butter 

Familyası: Sapotaceae

Orijin ülke: Batı ve Orta Afrika

Afrika’da yetişen ve 300 yıldan fazla yaşayan Karite ağacının meyvelerinden, soğukta sıkma

yöntemiyle elde edilir. Karate ağacı, ömrünün sadece 25 yılı üretkendir ve bunun 15 yılında meyve verir.

Beyazdan sarıya değişen renklerde, karakteristik kokuda, vücut ısısında eriyen yapıdadır.

Aromaterapik bakış açısıyla; %40 Stearik asit, %40 Oleik asit, %5 Palmitik asit,    %5 Linoleik asit

içerir.

Çökük akne izleri ve kırışıklığa karşı kullanılır. Ciltte, kuvvetli nemlendirme, yumuşatma, görünüm

düzelticii etkili bir nem bariyeri, UV koruyucu, kollajen üretimini artıran sebeplerle kullanılır.



Tamanu yağI
Latince adı: Calophyllum inophyllum

İngilizce adı: Foraha

Familyası: Clusiaceae

Orijin ülke: Madagaskar

Güneydoğu Asya’da yetişen tropic bir ağaçtır. 100 kg kuru meyveden, 5 kg yağ elde

edilmektedir. 

Aromaterapik bakış açısıyla; %40 Oleik asit, %30 Linoleik asit, %14 Stearik asit, %13 Palmitik

asit içerir. Etanolde çözünen neoflavanoitler ve alkaloitler(inofilin,kalofilin) içermektedir. 

Güneş yanığı, enflamasyonlu cilt problemleri, kızarıklık, böcek sokmalarında, yara izi, akne izi, 

çatlak izi gibi vakalarda, epidermis yenileyici özelliğinden yararlanılır. Anti UV özelliktedir.



Avocado (Avokado) yağI
Latince adı: Persea Americana, 

Persea gratissima

İngilizce adı: Avocado

Familyası: Lauraceae

Orijin ülke: İtalya

Avokado yağı, meyvenin kabuk ve etli kısımlarından soğuk sıkım yöntemiyle

elde edilmektedir. 10 kilosundan 1 litre yağ elde edilebilmektedir ve bu yağ, 

yumuşatıcı, nemlendirici ve cilt koruyucu özellikleriyle öne çıkmaktadır. Esmer 

yeşil renktedir.



Aromaterapik bakış açısıyla; %60-80 Oleik asit, %7-20 Linoleik

asit, %10-25 Palmitik asit, %2-8 Palmitoleik asit, %1 Linolenik ve %1 

Stearik asit içerir.

Yoğun omega 3 ve tokoferol içeriği nedeniyle, kuru ciltlerde, 

boyun ve göz konturu gibi narin bölgelerde, kurumuş ve çatlamış

vücut bölgelerinde, kuru ve matlaşmış saçlarda kullanılır. Çok iyi bir

kırışıklık karşıtıdır.

Yanı sıra, güneş yanığı ve kuru soğuğun etkilediği cildi rejenere

etmek, cildin kaybettiği elastikiyeti geri vermek için uygundur.

Avokado yağı, ciltten hızla emilir ve ciltte yağlı bir his bırakır. 



St. John’s-wort (SarI kantaron)yağI
Latince adı: Hypericum perforatum

İngilizce adı: St. John’a-wort

Familyası: Hypericaceae

Orijin ülke: Kanada, Bulgaristan, Fransa

Taze çiçeklerin güneş altında sıvı bitkisel yağ içinde maserasyonu ile elde edilir. 

Anadolu’da ve birçok ülkenin halk tıbbında, yanık tedavisinde ve kas ağrılarını gidermede

kullanılmıştır.  

Aromaterapik bakış açısıyla; maserasyonda hiperisin ve hiperforin, C vitamini

bulunmaktadır. Hiperisin’in antimikrobiyal, hiperforin’İn yara iyileştirici,antidepresan

etkilerinden yararlanılır. Kırmızı renk hiperisnlerden myd gelir.

Yara ve yanık tedavisinde, antibakteriyel ve antienflamatuar etkisi nedeniyle, yanı sıra, 

epitelizasyonu artırıcı ve kolajen birikimini hızlandırıcı özellikleriyle kullanılır. 



Sesame (Susam) yağI
Latince adı: Sesamum indicum

İngilizce adı: Sesame seed 

Familyası: Pedeliaceae

Orijin ülke: Afrika, Hindistan

Sıkma veya ekstraksiyon yoluyla elde edlen, açık sarı yeşil arası, hafif tatlı kokulu bir

yağdır. Orta kalın dokuludur ve uygulama sonrasu hafif yağlı bir his bırakır. 

Aromaterapik bakış açısıyla; %40 Oleik asit, %40 Linoleik asit, %10 Palmitik asit, %3 

Stearik asit içermektedir. Yanı sıra, sesamin, sesamolin ve çeşitli steroller ile kuvvetli

antioksidan, antimikrobiyal etki kazanmıştır. Bu nedenle, akne ve yara tedavisinde önem

kazanmıştır.

Yoğun aromalı ve yağlı bir his bıraktığından, karışımlara katılır. E vitamin ile sinerjik etkir.
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Cocoa (Kakao) yağI
Latince adı: Theobroma cacao

İngilizce adı: Cocoa 

Familyası: Sterculiaceae

Orijin ülke: Amazonlar, Afrika

Tohumlardan sıcakta sıkılarak %30-35 verimle elde edilen kakao yağı, beyazımsı renkli, özel kokulu, oda

sıcaklığında katıdır. 35 dereceden itibaren sıvı hale geçer. 

Aromaterapik bakış açısıyla; %35 Stearik asit, %35 Oleik asit, %30 Palmitik asit esterlerinden oluşur. 

Cildi yumuşatıcı ve yaralanmış, çatlamış, tahriş olmuş ciltte iyi bir bariyer oluşturucu özelliktedir. Özellikle

gebelik dönemi çatlakları ve emzirme dönemi meme başı çatlaklarının tedavisinde kullanılır. 

Ciltten hızlı emilir, cilt preparatları için iyi bir taşıyıcıdır, ancak akneye eğilimli ciltlerde tavsiye edilmez, 

komedojenik etkilidir. 



Coconut (Hİndİstan cevİzİ) yağI
Latince adı: Cocos nucifera

İngilizce adı: Coconut

Familyası: Areaceae

Orijin ülke: Güney Asya

Aromaterapik bakış açısıyla; Orta zincirli doymuş yağ asitlerince

zengin bu yağ, oda sıcaklığında katıdır. Laurik, miristik, palmitik, kaprik, 

oleik, linoleik asitlerce ve tokoferolce zengindir. 

Nemlendirme özelliği çok yüksektir ve saç bakımında çok tercih edilir. 

Saçlardan su ve protein kaybını engellediği bildirilmiştir. Komedojenik 

etkili olduğundan, yüzde tercih edilmez. 

Sabun, krem ve kozmetik sanayiinde çok kullanılır.



Baobab yağI
Latince adı: Adansonia digitata

İngilizce adı: Baobab

Familyası: Malvaceae

Orijin ülke: Avustralya, Güney Afrika

Meyvelerden soğuk sıkım yöntemiyle elde edilir. Linoleik, Oleik ve Linolenik asit içeriklidir. 

Oleik asit içeriği nedeniyle, deriye yüksek penetrasyon yapar. Linoleik ve Linolenik asitlerle de 

hücre membranının sağlıklı şekilde devamlılığını sağlar.

Cilt için çok iyi bir bazdır, nemlendirici,öz.göz çevresi preparatlarında yağlandırmayan, 

hücre yenileyici, elastikiyet artırıcıdır. Egzama, psoriasis, skar problemlerinde cildi rahatlatır, 

epitel dokunun kendini hızla tamir etmesine yardımcı olur.  



Poppy seed (Haşhaş) yağI
Latince adı: Papaver somniferum

İngilizce adı: Poppy seed

Familyası: Papaveraceae

Orijin ülke: Doğu Akdeniz

E vitamini, Omega 6 ve 9 içeriği nedeniyle, saç ve cilt bakımında önemli

bir yeri vardır. Yüksek omega6 içeriği ile dahilen kullanımı makbul bir yağdır.
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Capsicum yağI
Latince adı: Capsicum annum 

İngilizce adı: Capsicum oil

Familyası: Solanaceae

Orijin ülke: İtalya

İçeriğinde bulunan capsaisin ağrı kesici,ısıtıcı ve penetrasyon

arttırıcıdır. Etkin maddeyi Stratum corneumdan dermise iter.

TRPV1(capsaicin resptörü) reseptörlerini inh. ederek antinosisepsi

sağlar.

Psöriazis tedavisinde başarılı sonuçları bildirilmiştir.

Dahilen,oksidatif DNA hasarını azaltarak Immun sist.hastalıklarında

fayda sağlar.
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Horse chestnut (At kestanesİ) yağI

Latince adı: Aesculum hippocastanum

İngilizce adı: Horse chesnut

Familyası: Hippocastanaceae

Orijin ülke: Avrupa, Asya

İçeriğinde bulunan aescin; antiinflamatuar, vazokonstrüktör ve 

vazoprotektiftir.

Kılcal damar çatlakları, varis, hemoroid ted endikedir.
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Castor (HİntyağI) sabİt yağI
Latince adı: Ricinus communis

İngilizce adı: Castor oil

Familyası: Euphorbiaceae

Orijin ülke: Hindistan

%90 Ricinoleik asit içerir. Antibakteriyeldir.

Ağız içi sağlığı, temizliğinde diş hekimliğinde kullanılır.

Saç ve cilt preparatlarında, öz.folikül uyarıcı olarak kullanılır.

İyi bir emülgatördür.

Dahilen laksatiftir.



Sweet almond (TatlI badem) yağI
Latince adı: Prunus amygdalus

İngilizce adı: Sweet almond

Familyası: Rosaceae

Orijin ülke: İtalya, İspanya, ABD, Çin

Orijinali Asya olan bitki, hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan beri ekilmektedir. 

Transparan, hafif sarı renkli bir yağdır.

Aromaterapik bakış açısıyla; %62-86 Oleik asit, %20-30 Linoleik asit, %4-9 Palmitik asit, %2 

Stearik asit yanı sıra, A, D ve E vitaminlerini içermektedir.  

Çok hızlı emilmez, ciltte yağlı bir his bırakır. Hassas, kuru, yıpranmış ciltlerde, güçlü nemlendirici

özelliği nedeniyle tercih edilir. Sürülme kolaylığı vardır.

Deri tahrişlerini önleyici ve yara iyileşmesini aktive edicidir. Düzenli olarak, sabah-akşam

kullanılırsa, çatlak oluşumunu önlemeye yardımcı olur.



Grape seed (Üzüm çekİrdeğİ) yağI
Latince adı: Vitis vinifera

İngilizce adı: Grape seed

Familyası: Vitaceae

Orijin ülke: Asya, Kafkasya

Tarihçesi MÖ 5000 yıllarına kadar dayanan ve yeryüzünde kültürü yapılan en eski meyve türüdür. 

Genellikle soğukta sıkma yöntemiyle elde edilir. 

Aromaterapik bakış açısıyla; %75 Linoleik asit, %15 Oleik asit, %8 Palmitik asit, %4 Stearik asit içerir. 

Omega 6 oranı yüksektir. Tüm cilt tipleri için uygundur ve özellikle yağlı ciltler için daha da çok tercih

edilir. 

Derinin üst katmanlarında yüksek nemlenme ve antioksidan etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Astrenjan

etkisi ile, akneli ciltlerde de tercih edilir.

Tek başına ya da badem yağı ile karıştırılarak kullanılabilir.

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://www.tarimtedarik.com/ProductImages/104789/big/das213dasdad_251.jpg&imgrefurl=https://www.tarimtedarik.com/tuplu-hasan-dede-uzum-fidani&docid=CyuCmM35LANpSM&tbnid=IdSiMdQ0Iz117M:&vet=10ahUKEwjgm7q28JjbAhVCJ5oKHUWlC5MQMwhHKBMwEw..i&w=700&h=700&bih=855&biw=1200&q=%C3%BCz%C3%BCm&ved=0ahUKEwjgm7q28JjbAhVCJ5oKHUWlC5MQMwhHKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://www.tarimtedarik.com/ProductImages/104789/big/das213dasdad_251.jpg&imgrefurl=https://www.tarimtedarik.com/tuplu-hasan-dede-uzum-fidani&docid=CyuCmM35LANpSM&tbnid=IdSiMdQ0Iz117M:&vet=10ahUKEwjgm7q28JjbAhVCJ5oKHUWlC5MQMwhHKBMwEw..i&w=700&h=700&bih=855&biw=1200&q=%C3%BCz%C3%BCm&ved=0ahUKEwjgm7q28JjbAhVCJ5oKHUWlC5MQMwhHKBMwEw&iact=mrc&uact=8


Carrot seed (havuç tohumu) yağI
Latince adı: Daucus carota

İngilizce adı: Carrot seed

Familyası: Umbelliferous

Orijin ülke: Kanada, Fransa

Aromaterapik bakış açısıyla Carrot’ın karakteristiği

Berrak renkli, tipik havuç ve hafif çiçek kokuludur.%60-70 petroselinik asit,%10-

20 oleik ve linoleik asit içerir.

A vitamini öncülü beta karoteni yüksek oranda içerir.

Klinik aromaterapide, yaşlılık lekelerinde, kuru ve kaşıntılı ciltlerde 

kullanılmaktadır. Beta karoten, cildi, UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı korur. Erken 

yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Kuru kafa derisini 

nemlendirir ve saç köklerini güçlendirir.



Fig seed(İncİr çekİrdeğİ) yağI
Latince adı: Ficus carica L.

İngilizce adı: Fig seed

Familyası: Moraceae

Orijin ülke: Türkiye

Akdeniz’de yetişen meyve çekirdeklerinin soğuk sıkımından elde edilen yağ Fe, 

Zn, Mg, Mn, Ca, K ve P açısından çok zengindir.

Aromaterapik bakış açısıyla; diğer hiçbir bitkisel yağda bulunmayan %30-35 

linoleik, %35-40 linolenik, %15-20 oleik asit ile muhteşem omega3-6-9 oranına 

sahiptir.

Kardiyovasküler koruyucu, kolesterol düşürücü, diyabet ve obezitede tedaviye  

yardımcıdır.

Beyin fonksiyonlarının gelişiminde katkı sağlar.



Safflower(aspİr tohumu) yağI
Latince adı: Carthamus tinctorius L.

İngilizce adı: Safflower

Familyası:

Orijin ülke: Türkiye

Akdeniz’de yetişen çiçek ve tohumlar ayrıca zengin bir mineral 

kaynağıdır (Zn, Cu, Mn ve Fe), vitaminler (tiamin ve β-karoten) ve tokoferoller

α, β ve γ (Velasco ve diğ., 2005).

Ayrıca içerdiği Konjuge Linoleik Asitler(CLA) ile fazlan yağın depo 

edilmesini sağlayan Lipoproteinlipaz’ı inhibe ederek ve metabolizmayı 

hızlandırarak yağ-kas dengesini yeniden düzenlemeye yardımcı olur.

Aç karınla alındığında tokluk hissi verir.



AROMATERAPİ 
UYGULAMA YOLLARI

* İnhalasyon

* Haricen

* Dahilen



TERPENLERİN(KOKU MOLEKÜLLERİ) 
ETKİ MEKANİZMASI

•1.Olfaktör sistem ve koku 
molekülleri(terpenler)

•2.Esansiyel Yağların ve Terpenlerin
NonOlfaktör Sistemde OLfaktör
Reseptörleri Aracılığıyla Etkileri

•3.Esansiyel Yağların ve Terpenlerin
Non-Olfaktör Reseptörler Üzerindeki 
Etkileri



İNHALASYON

 Uçucu yağ molekülleri,hücre membranından

kolaylıkla geçebilen çok küçük moleküllerdir.

 Nazal kavitedeki silialarda bulunan koku 

reseptörlerine bağlanan (olfaktör epitelinde) olfaktör

duyu nöronlarına ulaşırlar.

 İnsanda 300 kadar çeşit koku reseptörü vardır.

 Ve her bir koku reseptörüne  birkaç tane koku 

molekülü bağlanabilir.



1.OLFAKTÖR SİSTEM

Ve KOKU  MOLEKÜLLERİ









•Koku molekülleri, örneğin uçucu yağların uçucu 
molekülleri, burun boşluğunun mukoza 
zarındaki koku alma duyu nöronları üzerindeki 
reseptörler tarafından tespit edilir.İlk sinapslar, 
cribriform plakanın hemen üstünde bulunan 
koku soğancığında meydana gelir.

•Koku nöronlarındaki silialarda,koku
moleküllerini bağlayan koku reseptörleri 
bulunur.

•Ve koku molekülü kendine uygun olan resptöre
bağlandığında ortaya çıkan aksiyon 
potansiyeli,koku soğanı içindeki glomerüllere
iletilir.



Olfaktör bulbustan(koku soğancığı);

Mitral ve püsküllü hücreler toplu 

olarak, primer olfaktör korteks olarak 

adlandırılan, priform korteks ve kortikal

amigdalayı içine alan alanda glomerüller

üzerinden kortikal nöronlara sinyal 

gönderir.



•Diğer duyu sistemlerinden 
farklı olarak, koku alma 
sistemi; talamusa
bağlanmadan doğrudan 
kortekse sinyaller gönderir.



•Koku soğanı, uçucu yağların uçucu 
fraksiyonunda bulunan çeşitli aromatik 
bileşikleri deşifre etme ve ayırt etme 
yeteneği olan, koku alma hafızasının 
bulunduğu yerdir.

•Olfaksiyon farklı bireylerde farklı 
şekilde gelişir ve modüle edilir, ancak 
her durumda belirli bir koku ile kendi 
özel anılarımız ve duygularımız 
arasında anında bağlantılar kurmamızı 
sağlar.



•Koku soğanının, hipotalamusa
olan bağlantıları 
sayesinde,serotonin,noradrenal
in,GABA vb güçlü psikoaktif
aracıların ve hormonların 
salınımını uyararak, uçucu 
yağların çeşitli yatıştırıcı, 
gevşetici, öforik ve uyarıcı 
özelliklerini açıklayabilir.











DAHİLEN

 Oral

 Vücut Boşlukları

( Supp, ovul, Gargara, Nasal )



HARİCEN

Topikal Uygulama

a. Banyo

b. Deriye Uygulama vb

c. Tuz-ovma

d. Kompres



2.ESANSİYEL YAĞLARIN VE 
TERPENLERİN 
NONOLFAKTÖR SİSTEMDE 
OLFAKTÖR RESEPTÖRLERİ 
ARACILIĞIYLA ETKİLERİ



•Koku reseptörlerinin, sperm hücreleri, 
testisler, kalp,böbrek,bağırsak, deri gibi 
olfaktör olmayan dokularda eksprese edildiği 
1990'ların başlarından beri bilinmektedir.

•Bu koku alma reseptörleri,kokuları
algılamada(olfaktör sistem) yer almazlar, ancak 
kemotaksis, kan basıncının ayarlanması ve 
hormonların ve enzimlerin salgılanmasının 
uyarılması gibi kimyasal reaksiyonlarda yer 
alırlar. 

•Bu, uçucu yağlar topikal olarak 
uygulandığında ve yutulduğunda koku 
reseptörlerinin olfaktör sistem olmadan 
dahil olduğunu gösterir.



CİLT
• Son çalışmalar, insan olfaktör reseptörü 
OR2AT4'ün(Olfactory Receptor Family 2 Subfamily
AT Member 4) is a Protein Coding gene) 
epidermiste eksprese edildiğini, en güçlü 
ekspresyonun bazal tabaka olan stratum bazale'de
(Şekil 2A) olduğunu ve OR2AT4'ün sentetik bir 
sandal ağacı (Santalum) odorantı olan sandalore
tarafından aktive edildiğini bulmuştur [59].

• OR2AT4'ün aktivasyonu, hücre çoğalmasını ve 
göçünü, cAMP'ye bağlı yolların aktivasyonunu ve 
hücre dışı sinyalle düzenlenen kinazların (Erk1/2) 
ve p38 mitojenle aktive olan protein kinazların (p38 
MAPK) fosforilasyonunu uyardı.





• Şekil 2. Deri morfolojisi (A) ve farelerde (B) β-karyofillenin yara 
iyileşmesi üzerindeki etkisi üzerine varsayımsal bir model. Bazal 
epidermis tabakasında ((A)'da "Kök hücreler" olarak gösterilmiştir) ve 
üst çıkıntıda ((A)'da "Üst çıkıntı (kök hücreler)" olarak gösterilmiştir) 
kök hücre nişleri vardır. 

• İnsan koku reseptörleri OR2AT4, OR2AT4/7, OR51B5 ve OR51E2'nin 
yerleri kırmızı ile belirtilmiştir. 

• Bazal epidermis tabakasında doğan kök hücreler keratinositlere
farklılaşır. Saç foliküllerinin üst çıkıntı bölgesinde doğan kök hücreler, 
yeni bir saça farklılaşır ve epidermal homeostazda yer almaz [64]. Bir 
kutanöz yara olduğunda, kıl foliküllerinin üst çıkıntısından doğan kök 
hücreler, bazal epidermis kök hücre bölgesine göç eder ve epidermal
kök hücrelere dönüşür ve yara yatağına göç eder ((B)'de 
gösterilmiştir). BCP: β-karyofillen



•Bu, iyi bilinen bir aromatik koku veren 
kimyasal bileşik tarafından aktive edilen ve 
fizyolojik bir etkiye sahip olan, insan 
derisinde ifade edilen bir koku alma 
reseptörünün ilk gösterimiydi. OR2AT4'ün 
daha sonra saç köklerinin dış kök 
kılıfında ifade edildiği bulundu. 

•OR2AT4'ün sandalore tarafından 
uyarılması, apoptozu baskılamış ve saç 
uzamasını ve ömrünü uzatmıştır, bu da 
OR2AT4'ün başka bir olası kullanımını, 
yani saçın incelmesini önlemede 
önermektedir.



•Sonuçlar, bu koku alma reseptörleri için 
ligandlar olan kimyasal bileşik bileşenlerine 
sahip uçucu yağların, cilt homeostazını ve 
saçın yeniden büyümesini arttırmak için yeni 
klinik ajanlar haline gelme olasılığını ortaya 
koymaktadır.



İNTESTİNAL SİSTEM

•Deriye benzer şekilde, bağırsak epiteli, 
besinleri emme işlevine ek olarak, iç ve dış 
çevre arasında bir bariyer görevi görür veya 
konak bağışıklığı sağlar. 

•Şekil 4, bağırsak villusunun morfolojisini 
göstermektedir. Villusun altındaki kript adı 
verilen bölge, villusun korunmasını sağlayan 
kök hücrelere sahiptir. Deriden farklı olarak, 
bağırsak epiteli aynı yüzeyde farklı hücre 
tiplerinden oluşan tek tabakalı bir yapıya 
sahiptir (Şekil 4).





•Son zamanlarda yapılan araştırmalar, 
limonen, linalool ve sitral gibi portakal 
esansiyel yağlarındaki kimyasal bileşiklerin 
farelerin bağırsaklarındaki 
mikrobiyotayı, özellikle Lactobacillus'u
geliştirdiğini ve limonenin en güçlü 
etkiye sahip olduğunu bulmuştur [71]. 



•Limonen için koku alma reseptörü Olfr56 (insan 
homologu, OR2V1) [72–75], farelerde hem 
kalın bağırsakta hem de ince bağırsakta 
eksprese edilir.

• Olfaktör reseptör Olfr78 (insan homologu, 
OR51E2) ayrıca farelerin kolonundaki 
enteroendokrin hücrelerin hepsinde olmasa da 
bazılarında eksprese edildi ve bunların 
ligandları olarak propionat bulundu [61]. 

•Ayrı bir çalışmada Olfr78, asetat ve 
propiyonata yanıt verdi [58]. Propionat, 
enerji homeostazını ayarlayabilen tokluk 
indükleyici hormonların salgılanmasını 
uyaran, bakteriler tarafından üretilen önemli 
bir besindir [76]. 



3.ESANSİYEL YAĞLARIN VE 
TERPENLERİN NON-
OLFAKTÖR RESEPTÖRLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

(Endokannabinoid(ECBD/CBD)    
ve 
Geçici-Alıcı-Potansiyel-Kanal(TRP) 
Biyosinyal Sistemleri)



• Koku molekülü sadece olfaktör reseptörleri değil, 
olfaktör olmayan reseptörleri de aktive eder. 

• Yukarıda bahsedildiği gibi, bir çalışmada enjeksiyon ile 
β-karyofillen ile aktive olan CB2 [5] reseptör ve bunun 
topikal uygulamasının, TRP kanallarının [2] TRPM1, 
TRPM6, TRPV4 ve TRPV6'sını yukarı düzenlediğini 
göstermiştir. Bu çalışmalar, β-karyofillen'in en az üç tip 
reseptörü aktive ettiğini göstermektedir: 

*koku alma reseptörleri, 

*TRP'ler ve 

*CBD(2) sistem



•Son çalışmalar ayrıca TRP kanallarının bazı 
fitokimyasallar tarafından aktive edildiğini 
göstermiştir [81], bu da β-karyofillen'in TRP 
kanallarını aktive eden tek ligand olmadığını 
gösterir. 

•Artan sayıda çalışma, ağrı,ciltte kaşıntı algısı 
ve epidermal homeostaz ve saç folikülü
regülasyonunda TRP kanallarının rollerini 
göstermektedir. TRP kanallarını 'iyonotropik
kanabinoid reseptörleri' yapan bu çalışmalar, 
uçucu yağların etkilerine aracılık etmede 
birden fazla kanalın dahil olma olasılığını 
ortaya koymaktadır.



•Deri, koku alma epitelinden (psödostratifiye
siliyer kolumnar epitel) ve gastrointestinal
sistemden (çoğunlukla basit kolumnar epitel) 
farklı olan çok sayıda hücre katmanından 
oluşur. Yukarıda yazıldığı gibi, deride ifade 
edilen koku alma reseptörleri, epidermisteki
birçok hücre tipinde ifade edilir. 

•CB2 reseptörü, sinir hücreleri, bağışıklık 
dokusu, kıl folikülleri, yağ bezleri, dermisteki
dermo-kas tabakası ve sağlam derideki 
vasküler düz kasta eksprese edilir [82,83]. 

•TRP kanalları yağ bezlerinde, keratinositlerde
ve melanositlerde eksprese edilir [84].



DERİDEN    
PENETRASYON 

VE DERİ







•Alıcıların ve kanalların deride ifade edildiği 
yerler mutlaka dış ortama maruz kalmaz. 
Ayrıca cildin en önemli işlevlerinden biri de 
bariyer görevi görerek organizmayı 
korumaktır. 

•Stratum corneum, çözünmeyen 
transglutaminaz çapraz bağlı proteinler ve 
lipidler içeren epidermisin en dış 
tabakasıdır ve bir bariyer işlevi gördüğü 
kabul edilir. 

•Oldukça seçicidir ve sadece küçük lipofilik
moleküllerin geçmesine izin verir.



•Bu yeni bir hipotezi gündeme getiriyor: 
kimyasalların geçirgenliğine bağlı olarak 
reseptörlere erişimde farklılıklar olabilir.

•Çalışmalar, çeşitli yöntemlerin geçirgenliği 
arttırdığını göstermiştir (iyonoforez gibi harici 
enerji kaynakları kullanarak veya kimyasal 
geçirgenlik arttırıcılar kullanarak).

•Geçirgenliği artıran kimyasallar, yağ asitleri, yağ 
alkolleri, alkoller ve glikollerdir ve terpenler, yani 
terpenler derinin stratum korneumuna nüfuz 
etme yeteneğine sahiptir. Daha küçük terpenler
cilde nüfuz etmede daha iyidir. 





AROMATERAPÖTİK  YAĞLARIN  

KİMYASI
KİMYASAL GRUPLAR

Neden kimya bu kadar önemli?

Kimya ve kimyasal reaksiyonlar,sadece u.yağlar için 

değil, yaşayan tüm organizmalar için önemlidir.

Aktif uçucu yağ bileşenleri vücuttaki enzimler, 

reseptörler, kofaktör vb ile kimyasal reaksiyona girerek 

onların aktivitesine etki eder.



Bu nedenle;

Uygun yağ seçimi

İstenen etkinin arttırılması

Güvenli kullanım

Açısından uçucu yağ molekülünün kimyasını 

bilmemiz gerekmektedir.



Uçucu yağları, kimyasal olarak sentez 

edilme ve ana iskeletine göre

2 temel gruba ayırabiliriz;

 Terpenler

 Fenilpropan türevleri









TERPENLER
TERPENLER,uçucu yağlarda bulunan en yaygın bulunan bileşenlerdir ve 

bileşimlerindeki İZOPREN

Ünitesinin sayısı ile adlandırılır.

(C5H8)n ile formulüze edilir.

n=2  C10H16 MONOTERPEN

n=3 C15H24  SESKİTERPEN

n=4 C20H32  DİTERPEN

n=5 C25H40  TRİTERPEN      

Triterpen ve daha büyük moleküller uçucu olmayanlardır ve sabit 

yağlarda bulunurlar.



MONOTERPENLER 

En küçük moleküllü yapı olduğundan cilde 

kolayca ve hızla nüfuz ederler. -en ekiyle 

biterler.

Durgunluğu azaltarak, canlandırıcı ve 

enerji verici özelliktedirler. Bu yüzden 

teenager gibidirler;))



Klİnİk ve Holİstİk Özellİklerİ

Cilt geçirgenliğinin arttırılması;

lipofiliktirler ve mebran ve dokulara kolayca nüfus 

ederler. Stratum Corneum’da bulunan lipid bariyerleri 

kolayca geçebilirler.

Bu özellikleri nedeniyle penetrasyon arttırıcı olarak 

da ilave edilirler.





 Hipertermizan etki,

 Dekonjesyon;solunum ve kas sistemi dekonjestan.

 ALFA PİNEN

 Analjezik-Antibakteriyel etki

 Tonik etki(kortizon like)

 Yüksek uçuculuk

 Canlandırıcı,yorgunluk-halsizlik,immun sistem 

yetmezliği.

 (d-limonenin lökositleri aktive ettiği bildirilmiştir.)



BaşlIca monoterpen BİLEŞİKLER

 Limonen (d ve L); Canlandırıcı,yorgunluk-halsizlik, 

immun sistem yetmezliği,tonik etki ve angiogenesisi

inhibe eder.

 Pinen (alfa ve b); Dekonjesyon; solunum ve kas sistemi 

dekonjestan.

 Mirsen; Analjezik,antibakteriyel

 Terpinen; analjezik, antibakteriye, kas spasmolitiği

 Tuyen; ağrı kesici, antiinflamatuar



MONOTERPENCE ZENGİN UÇUCU YAĞLAR

Ardıç (Juniper communis) - alfa pinen, delta karen, mircen)

Sedir atlas (Cedrus atlantica) - himaşelen,pinen,mirsen)

Bergamot (Limonen,bergapten) - linalil asetat,limonen)

Çay ağacı (Tea tree - y terpinen, alfa terpinen, alfa terpineolen, pinen, 
simen)

Mercanköşk (Origanum majorana - terpinenler, terpinen4ol)

Frankinsence (Boswellıa serrata - alfa tujen, alfa ve beta pinen)

Limon (Citrus lemonum - limonen)

Servi (Cupressus sempervirens - alfa ve beta pinen)

Portakal kabuğu (Citrus sinensis - limonen, mirsen)

Greyfurt (Citrus paradisii - limonen)

Mandarin (Citrus reticulata - limonen, y-terpinen)



SESKİTERPENLER 

Monoterpenler gibi –en ekiyle biterler, 

düşük molekül ağırlıklıdırlar.

Cilt hast. ve cilt preparatlarında çok rahat 

kullanılırlar.



Klİnİk ve Holİstİk Özellİklerİ

Monoterpenler gibi çok genelleme –etkileri açısından- yapılamaz.

Seskiterpenler, hemen hemen her uçucuğu yağ kendine özgü bileşen taşırlar.

Yine de antiinf., analjezik, antispasmotik, antibakteriyel, antifungal vb. 

sayabiliriz.

Cilt yenileyici, antiflojistik, cilt sakinleştirci..

Seskiterpenler, dengeleyici, yatıştırıcı, topraklayıcı özellikelere sahiptir.



SESKİTERPEN BİLEŞİKLER

Beta- karyofilen: Antiinf, analjezik(antinosiseptif), CBD2 

melanogenesisi inh edici, leke açıcı, cilt dokusu 

yenileyici(interlökin uyararak)

 Alfa-karyofilen:Humulen: CBD1 üzerinden iştah 

kesicidir.

Kamazulen: Antiinf, antispazmotik, sedative,

analjezik

Guaiazulen: Antiflojistik



Curcumen: Antiinf, yara iyileştirici, analjezik

GermacrenD: Antibakt, antifungal, antiinf

Farnesene: Antibakt, antifungal

Himaşalen: Antibakteriyel, sikatrizan, cilt onarıcı, 

dolaşım düzenleyici



Seskiterpence Zengİn Uçucu Yağlar

Copaiba(Copaiba reticulata,oleifera; beta-karyofillen, 
selinen, elemen)

Mür(Commiphora myrhha, cadinene, cinnamaldehit, 
elemen, furanodien, selinen, germakrenD )

Ölmezçiçek(Helichrysum italicum-curcumen, beta 
karyofillen, sedren,neryl asetat)

Paçuli(Pogestemon cablin-cadinen, selinen, elemen, 
paçulol)

Sedir(Juniperus virginiana-himaşelen, alfa ve beta pinen, 
mirsen)



Alman paptayası(Matricaria recutita-kamazulen, 

curcumen, farnesene, bisabolol)

Vetiver(Vetiveria zizanoides-vetiverin, vetiverol, 

valensen, isolongifolene)

Ylang ylang(Cananga odorata-germakren, selinen, 

cadinen)

Zencefil(Zingiber officinalis-zingiberen, curcumene)

Civanperçemi (Achillea millefolium - curcumen, beta 

karyofillen, kamazulen)







YARA, SKAR İYİLEŞME 

1. İNFLAMATUAR FAZ

2. PROLİFERATİF (YENİDEN 

YAPILANMA )

3. EPİTELİZSAYON

4. KASILMA

5. OLGUNLAŞMA VE REMODELİNG



YARA İYİLEŞME EVRELERİ

1. İnflamatuar faz

İnflamasyon; yaranın bakteri,ölü hücre atıkları vb.den 

arınması için lökositlerin (beyaz hücreler) yara bölgesine 

girişini sağlar. 2-3 gün sürer. Granülasyon doku oluşumu 

ile biter.

Debridman sağlanmazsa iltihaplanma aşaması uzar ve 

kronik yaraya sebep olabilir.



2. Proliferatif faz

Granülasyon doku (açık kırmızı tül gibi tabaka) 

oluştuktan sonra fibroblast hücreler artmaya 

başlar, yeni ekstraselüler matriks (ECM) ve yeni 

doku oluşumu için bol oksijen ve besin sağlar.



3. Epitelizasyon fazı

Granülasyon doku tamamlandığında epitel

hücreleri yarayı doldurmaya başlar ve tül bir 

elbise gibi sarar.

Bu doku yırtılırsa tekrar inflamasyon faz başlar 

ve skar oluşumu tetiklenir.



4. Kontraksiyon fazı

Devam eden birkaç hafta içinde,

Düz kas hücreleri gibi özel hücreler, kasılır ve yara 

içe hücre dışı zarını çekerek yara boyutunu 

küçültürken, fibroblastlar kollajen(tip3) salınımını 

arttırır.

Bu faz çok uzun sürerse, şekil ve işlev bozukluğu 

oluşabilir.



5. Olgunlaşma ve yeniden yapılanma fazı

Bu faz bir yıl veya daha fazla sürebilir. Yaranın 

boyutuna ve nasıl bakıldığına bağlı olarak.

Olgunlaşma fazında, tip1 kollajen,tip3 kollajenin

yerini alarak yara, yavaş yavaş güçlenir.



Yara iyileşme sürecini inhibe den faktörler:
Enfeksiyon

Önceden var olan rahatsızlıklar; diabet, kanser, venöz vb

Hareketsizlik

İleri yaş

Immun sistem baskılanması; kortizon vb.

Yaranın lokasyonu; bası yeri, sürtünme, esnek bölge vb.

Yara dokusunun zayıf perfüzyonu

Zayıf beslenme

Sigara

Obezite

Stres

Sosyal izolasyon



YARA TEDAVİSİNDE UÇUCU YAĞLARIN ROLÜ

Mikrobiyal kontaminasyondan koruma ve tedavi etme

İnflamasyonu azaltmak

Nekrotik doku ve yaranın derisinin debridasyonunu sağlamak

Granülasyon ve kollajen sentezini kolaylaştırmak

Angiogenesis ve doku perfüzyonunu kolaylaştırmak

Doku kontraksiyonunu arttırmak

Ağrı ve acıyı hafifletir

Kokuyu azaltır

Skarlaşmayı azaltır

Uygun maliyet

Kolay uygulanır ve uzaklaştırılır.



YARA TEDAVİSİNDE KULLANILAN 
BAŞLICA YAĞLAR

MÜR(seskiterpen, dekonjesyon, antiinf. antibakt. sikatrizan)

LİMON(monoterpen, dekonj. debridman, antibakt. lösit uyarır granülasyon

hızlanır)

LAVANTA(alkolve esterler, sikatrizan, hücre yenileyici, dekonj, bakterisidal, 

analjezik)

ÇAYAĞACI(alkol, dekonj. antibakteriel, debridman, analjezik, safe)

KEKİK(fenol, kuvvetli antibakteriyel, skatrizan)

ALMAN PAPATYASI( seskiterpen ve oksitler, antimikrob. sikatrizan, antiinf, 

analjezik, öz.bası ve diabetik yara)



MONOTERPENOLLER %1-100

MONOTERPEN ALKOLLER

Linalool-antibakt, antispazm, antidepresan, hipotansif

Geraniol-antifunf, antienf, soğutucu

Terpinen-4-ol-antiviral, immun stimulan(lökosit arttırıcı, 

öz çocuklarda)

Mentol-analjezik, antispazmotik, karminatif, ateş 

düşürücü öz.çocuk)



MONOTERPENOLLERCE ZENGİN 
UÇUCU YAĞLAR

Çay ağacı (Tea tree-terpinen-4-ol)

Itır (Pelargonium graveolens-geraniol)

Tıbbi nane (Mentha piperita-menthol)

Lavanta (Lavandula angustifolia-linalool)

Mercanköşk (Origanum majorana-terpinen4ol, tuyanol)

Misk adaçayı (Salvia sclarea-linalool,geraniol)

Ylang ylang (Cananga odorata-linalool)



SESKİTERPENOLLER %1-30
Tamamı ismini,bulunduğu bitkiden alır.

Antiinf,antihistm,antimikrob, antiülser, antispazmotik,immunstimülan. 
Venöz ve lenfatik tonik.

Cilt iyileştirici(seskiterpen gibi)

Çok güvenilirdir.

Santalol(Santalum album)

Sedrol(juniperus virginiana) 1.8 sineol yan etki yaparsa sedir kullanın.venöz
dolaşım

Paçulol(pogestamon cablin)

Vetiverol(vetiver)

Zingiberol,gingerol(zingiber officinalis)

Karotol(daucus carrota)



SESKİTERPENOLLERCE ZENGİN UÇUCU YAĞLAR

Sandal ağacı(sandalwood):santalol-kuvvetli antialerjik,antiastmatik,

Sedir virjin(juniperus virginiana):sedrol-venöz,lenftonik,antiastmatik

öz.bebek,çocuk ve astımlılarda 1.8-cineol yerine..

Paçuli(pogostemon cablin):paçulol-antiülser

Vetiver(vetiveria zizonoides): vetiverol-yara iyilşetirici, yüksek nem verici

Zencefil(zingiber officinalis): zingiberol,gingerol-antiinflamatuar, skar 

iyileştirici

Havuç (daucus carrota):karotol-antimikrobiyal, antifungal,sikatrizan



FENOLLER
(DİTERPENOLLER)  % 1-3

Kolay uçmazlar bu yüzden ciltte uzun kalır ve 

irritan ihtimali artar.

En güçlü antimik. etki

Çok güçlü Antiviral

Akut ve kısa süreli tedavi,sonra alkollere geçilir.



FENOLLERCE ZENGİN UÇUCU YAĞLAR

Karanfil(clove bud)ÖJENOL-analjezik,anestezik max %0.5

Kekik(Thymus vulgaris,origanum spc. THYMOL-antibakteriyel, 

antioksidan, kas ve eklem ağrıları antienflamatuar, antiromatizmal

Kekik-KARVAKROL-kuvvetli antib, antiviral

Misk adaçayı(Salvia sclarea-SCLAREOL-östrojenik etki

Hepsi cilt hasarında kullanılır az miktarda.cildi besleyen yağlarla 

kullanılmalıdır.  max. %3

Kısa süreli enf. tedavi kullanılır ardından güvenli olan alkollere geçilir. 

(Aromatik ilk yardım)

Trombosit agregasyonunu engellerler!!!



ESTERLER % 50-70

Alkollerin asitler ile reaksiyonu sonucu oluşurlar.

Dayanıksızdırlar.

Genelde sedatif etkili, antispazmotiktirler. Adaptojenik, 

tonik

 Sikatrizan, antistress ve bağışıklık güçlendiricidirler.

Toksisite ve tahrişe neden olmazlar(metil salisat hariç!!!)



Linalil asetat, sedatif

Bornil asetat, kas spazmı(öz.AC ve viseral kaslar), 

antiastmatik

Neryl asetat, antibakt, kolajen ve elastin ind.

Terpinil asetat, çizgili kas spazmolitiği

Benzil benzoat, antidepresan,afrodizyak

Angelatlar, cilt ve sinir toniği,skar,antiinf

Metil salisilat, çizgili kas spazmolitiği,kuv.ağrı kesici

Öjenil asetat, çizgili kas spazm.prostoglandin inh.



ESTERLERCE ZENGİN UÇUCU YAĞLAR

• Bergamot ( Citrus bergamia-linalil asetat )

• Itır (Pelargonıum graveolens-linalil ve geranil asetat )

• Misk adaçayı (Clary sage-Salvia sclarea-Linalil asetat)

• Lavanta (Lavandula angustifolia-Linalil asetat)

• Çay ağacı (Tea tree-terpinl asetat)

• Mercanköşk (sweet marjoram-terpinil asetat)



 Biberiye verbenon(Rosemary ct.verbenone-bornil asetat)

 Roman papatyası(Chamaemelum nobile-İzoamilangelat vb)

 Civanperçemi(YARROW-Achillea millefolium-İzoamilangelat

vb)

 Ölmez çiçek(Helichyrisum italicum-neril ve geranil asetat)

 Ylang ylang(Cananga odorata-benzil benzoat)

 Kekliküzümü(wintergreen-metilsalisilat %90)



ETERLER max %  10
ANTİSPAZMOTİKDİRLER!!! Karminatif, sedatif, hormon benzeri etki

Akut kullanılırlar.

Tahriş, toksisite, hepatotoksik, nörotoksik..

Kısa ve az oranda kull.

Sind.karminatif etki istendiğinde-metil kavikol

Kas spazmı var ise-metil kavikol, trans anetole

Şiddetli ağrı-metil öjenol

İnsomnia-metil kavikol



Fesleğen (Ocimum basilicum) - metil kavikol 

(Estragol)

Anason (Pimpinella anisum seed) - metil kavikol, 

trans anetol

Rezene (Foeniculum vulgare ) – trans anetol

Karanfil (Eugenia caryophllata) - metil öjenol

Mersin (Myrtus communis)- mirtisin

Elemi (Canerium luzunicum)- elemisin



 Transanetol-hem östrojen like etki göst. hem de katekolaminlere

benzer, sempatomimetik gibi davranabilirler.

efedrinin bronkodilatör, amfetaminin iştah kesici öz.gibi.

Laktojenik etkisi de dopamini kompetitif inh etmesinden 

ileri gelir. (prolaktin artar)

Metil öjenol-Adet ağrısını keser;ama hafif kanama arttırır.

 Metil kavikol-Fransa’da oral olarak uyku düzenleyici etkisinden 

kullanılır.

 Mirtisin ve elemisin –psikotropik sedatif



OKSİTLER max % 10 -25

En bilineni 1.8 sineol’dür ve bisabolol oksit a b

Antimikrobiyal etki (çok kuvvetli)

Antispazmotik kuvvetli - bisabolol

Ağrı kesici, antiinf kuvvetli - bisabolol

Serebral kan akımını arttırır.

Zihinsel uyanıklık hali, konst arttırıcı

Mukosiliar hücreleri uyarır, silia hareketini arttırır,mukolitiktir.

Adrenal bezi uyarır, steroid kullanımın azaltır.



Oksitler dikkatli KULLANILMALIDIR!!!

Direkt ve çok inhale etmek BRONKOSPAZMA 

neden olabilir.

Bebek ve küçük çocuklarda direkt solunmasına 

engel olunmalıdır. (sedir-sedrol, çay ağacı-

terpinen4ol kullanılır.)



OKSİTLERCE ZENGİN 
UÇUCU YAĞLAR

Alman papatyası(Matricaria recutita-bisabolol)

Aspik lavanta(Lavandula latifolia-ct.1.8 sineol)

Biberiye(Rosmarinus officinalis ct.1.8 sineol)

Ökaliptus(Eucalyptus radiata-1.8 sineol)

Civanperçemi(Achillea millefolium-YARROW-

bisabolol)



ALDEHİTLER max % 20

Fenoller gibi çok güçlü ve güvenlik nedeniyle 

dikkatli kullanılmalıdır.

-al eki son bulur yada aldehit kelimesi ile..

Çok güçlü antiviral, antibakteriyel ve antifungal

aktivite.

Antienflamatuar etki.



Fenilpropanoid  grubu Sinnamaldehit-(Cinnamomum

verum bark-tarçın)

Sitral-Melissa officinalis,Cympobogon citratus 

(limonotu). Sitral, geranial ve neralin kombinasyonudur.

Sitronellal-citrus limon, Cympobogon nardus (citronella), 

Melissa .

Sedatif, ağrı kesici, antiinf, kuv.antiviral, antibakteriyel, 

antikanser

İnsektisit



Ketonlar max %5-10
akut %50

Oksijen atomu bir H daha kaybetti.

-on eki ile sonlanırlar.

Kafur nadirdir (aslında BORNEON’dur)

Çok yüksek aktivite gösterirler.

Mukolitik,antibakt., sedatif, analjezik, SİKATRİAN

Sindirim düzenleyici

Genelde sinir sistemine toksiktirler.



Verbenon, karvon, fenkon, yasmon hiç toksik değildir.

TUYON-Salvia triloba antiviral

KAFUR-lavandula latifolia, intermedia, E.golobulus

PULEGON ve MENTON-Mentha piperita, spicata 

carmınatıf

ITALIDION – Helichrysum italıcum antihematom

Nörotoksik etkilidirler.



LAKTONLAR,  KUMARİNLER
FTALİDLER

Laktonlar, büyük mol old. uçucu yağlarda 

bulunmazlar.

Kumarinler, fototoksiktir. bergapten, 

bergamottin-Citrus bergamia, angelisin % 2’ den az 

olmalı.



KarIşIm OranlarI

 Hamile ve çocuklarda

 Duygusal problemlerde, bağışıklık sistemi raft ve ilaç 

kullananlarda %1,

Masaj ve tüm vücut %2,

Spesifik kas, tendon yaralanması akut  %3-10,

Bronşit gibi akut  %3-10,

Morarma, trauma, spazm,kontaminasyonu engellemek %25-50

Kesik, böcek sokması, baş ağrısı vb SEYRELTMEDEN



KarIşIm HazIrlarken İş PlanI

1) Amaç(estetik/tedavi amaç) 

2) Koku(Aroma kişiye uygunluğu) 

3) Taşıyıcı seçimi(Yağlar, krem/losyon, banyo tuzu, su, hidrosol, jel vb) 

4) Uygulama yöntemi(Haricen, inhalasyon) 

5) Enerjetik olarak(hasta tipine göre depresif, ajite, irrite vb) 

6) Akut veya kronik değerlendirme

7) Güvenlik(bebek, çocuk, hamilelik-emzirme, yaşlılık, ilaç kullanımı (öz.kan

sulandırıcı, tansiyon vb)) 



SİNERJİ ve ANTAGONİZMA

1+1=2 DEĞİL 

CİTRONELLOL + CİTRONELLAL =4*ANTİDEPRESAN

CİTRAL + LİMONEN = NONİRİTAN

CİTRAL + CİNNAMALDEHİD = NONİRRİTAN



Lavender and Rosemary off. Clinical trials

https://www.sciencedirect.com/science/artic
le/pii/S2090506816301944

The effect of the essential oils of lavender and rosemary on the human short-term memory - ScienceDirect.html


PYHTOIL® ANISE

(Anason)

Anason tohumlarının dislilasyonu

ile elde edilen uçucu yağı; yüksek 

oranda içerdiği transanetol ile

Klinik aromaterapide; mide 

problemlerinde ve hormonal

düzensizliklerde rahatlatıcı etkiye 

sahiptir. 



PYHTOIL®BASIL

(Fesleğen) 

Fesleğen bitkisinin dislilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağı; yüksek oranda 

içerdiği metilkavikol, linalool, 

fenkon,sineol gibi bileşenleri ile,

Klinik aromaterapide; mide 

problemlerinde, ağrı kesici, antibakteriyel, 

antiviral, nöroregülatör olarak rahat-

lamaya yardımcı kullanımı vardır. 



PYHTOIL® BERGAMOT 

Bergamot meyvesinin kabuğunun 

distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ; 

%35 monoterpenler (limonen,  gama 

terpinen, beta pinen, alfa pinen), %29 

esterler (linalil asetat), %20 oranında da 

1,8 sineol içerir.

Klinik aromaterapide, 

antienflamatuar, antibakteriyel, analjezik 

etkili olarak kullanılır. Sedatif etkisinden 

faydalanılır Fototoksik ve fotosensitif

etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 



PYHTOIL® CEDARWOOD 

(Sedir) 

Atlas sedir ağacının kabuğunun 

distilasyonundan elde edilen uçucu 

yağ;başlıca alfa,beta,gama himaşalen, 

elemen, simen, atlanton içerir.

Klinik aromaterapide; sikatrizan, 

lenfatik tonik, selülit, cilt rahatsızlıkları, 

kepeklenme, saç dökülmesi 

formülasyonlarında saçlı deriyi beslemeye 

yardımcı olur.



PYHTOIL® CINNAMON BARK 

(Tarçın) 

Tarçın ağaç kabuğunun distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağ; %88'e yakın oranda 

sinnemaldehit içerir.  Klinik aromaterapide; 

karminatif olarak mide gazı, kolik, diare ve 

mide bulantısı gidericidir.

Sinnamaldehit güçlü antifungal ve 

sedatif etkisi ile öne çıkar. 

Hassas ve yaralı ciltlerde kullanılmaz.

Geleneksel Çin tıbbında, damar 

problemlerinin tedavisinde kullanılır. 



PYHTOIL® CITRONELLA 

(ÇİMENOTU)

Citronella bitkisinin yapraklarının 

distilasyonundan elde edilen uçucu yağ; 

%40'a yakın oranlarda citronellal ve %38 

oranında geraniol, citronellol, limonen

içeriği ile insektisit ve sinek, böcek savar 

özellikleri nedeniyle çok tercih edilen bir 

uçucu yağdır. 

Klinik   aromaterapide; insektisit, 

antibakteriyel, antiviral, anti paraziter, 

sedatif, romatoid artritte ve yağlı cilt 

problemlerinde kullanımı mevcuttur. 



PYHTOIL® CLARY SAGE 

(MiskAdaçayı) 

Misk adaçayı bitkisinin 
distilasyonundan elde edilen uçucu yağ; 
esterlerce zengindir,  %80 ester, %15 
monoterpenol, %5 seskiterpen içerir.

Linalil asetat ve linalol başlıca dikkat 
çekenlerdir. 

Klinik aromaterapide; hem 
antispazmodik hem de sedalif etkisiyle öne 
çıkar. Antienflamatuar, antibakteriyel ve ağrı 
kesici etkisinden de yararlanılmaktadır. 

Menstrual ağrıyı azaltmada, 
kombinasyon tedavisiyle (örneğin, Lavanta ve 
Gül yağlarıyla birlikte) başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir.



PYHTOIL® CLOVE

(Karanfil) 
Karanfil çiçeğinin tomurcuklarının 

distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ; 
%85'e yakın oranda öjenol (fenolik yapılı 
bir bileşen) içerir. %10 oranında da öjenol
asetat ve beta karyofilen mevcuttur. 

Klinik aromaterapide, kuvvetli 
analjezik, anestezik ve antimikrobiyal
etkinliği öne çıkar. 

Uçucu yağlar içinde, en güçlü 
antimikrobiyal etkililerden birisidir, ancak 
uzun süreli kullanıma uygun değildir. 

Dozlamanın doğru yapılması ve 
gebelerde, 2 yaş altındaki çocuklarda 
kullanılmaması gerekmektedir.

Parfümeride, sıcak ve baharatsı
kokusu nedeniyle tercih edilir. 



PYHTOIL®COPAIBA

(Pelesenk)

Copahu ağacı reçinesinin 

distilasyonundan elde edilen uçucu yağ; %30-

40 betakaryofilen, alfakaryofilen, 

bergamotene, elemen, kopaen, germakren 

gibi seskiterpen bileşenleri açısından 

zengindir.

Klinik aromaterapide;

antinosiseptif ağrı kesici, ımmun destek, 

nörodejeneratif hast., kuvvetli 

antiinflamatuar, yara ve ülser iyileştirici, leke 

açıcı, skar iyileştirici, antiseptik, tonik etkili 

formüllerin yapısına girer.



PYHTOIL® CYPRESS 

(Servi)

Servi ağacının dallarının 

distilasyonundan elde edilen uçucu yağ; %55-

60 alfa pinen, %24 delta - 3 karen, limonen, 

mirsen içerir. 

Klinik aromaterapide; kuvvetli 

dekonjestan, antimikrobiyal, antienflamatuar

ve antibakteriyel amaçla kullanımı mevcuttur. 

Yağlı ciltlerde tercih edilir. Deodorizan

özelliğinden yararlanılır. 



PYHTOIL® EUCALYPTUS 

(Ökaliptus) 

Ökaliptus ağacının yapraklarının 

distiasyonu ile elde adilen uçucu yağ; %60-70 

ökaliptol (1,8 sineol) terpineol ve limonen

içerir.

Klinik Aromaterapide;

antimukolitik,  solunum yolları dekonjestanı, 

sikatrizan, kuvvetli antibakteriyel, antiviral, 

konsantrasyon arttırıcı formülasyonların

terkibine girer. 



PYHTOIL® ELEMi

Kananga bitkisinin reçinesinin 

dislilasyonundan elde edilen uçucu yağ; 

Limonen %53, alfa fellandren %16, 

sabinen %5 ,elemen,selinen gibi 

seskiterpen ve %12 elemol

içerir.Mısırlılarda mumyalama 

işlemlerinde kullanılmıştır.

Klinik aromaterapide, cildin 

elastikiyetini arttırmak, antiaging amacıyla 

kullanılır. 

Psikotrop özelliktedir, meditasyona 

geçişi kolaylaştırır.

Sabun, kozmetik ve parfüm 

sanayiinde kullanılır. 



PYHTOIL® FRANKINCENSE 

(Günlük) 

Günlük ağacının yaralanması ile onu 
koruma amaçlı bitkiden akan reçineden, buhar 
distilasyonu yöntemiyle elde edilen uçucu yağ; 
Tanrısallığa adanmışlığı temsil eder. En az 5000 
yıldır, dini ayinlerde kullanıldığına dair veriler 
bulunmaktadır.

Franksincense uçucu yağı, %80'e yakın 
oranlarda, a-pinen,tuyen, limonen, 
mirsen,boswellik asitler ve beta karyofilen
içerir. Monoterpence zengindir. 

Klinik aromaterapide; yara iyileştirici, 
antikanser, bağışıklık sistemini güçlendirici, 
antiinflamatuar, hiperaktif ve veya fevri 
kişilerde, anksiyete ve mental ajitasyonu 
sakinleştirmek amacıyla yararlanılmaktadır. 



PYHTOIL® GERANIUM 

PELARGONIUM

(Itır) 
Itır bitkisinin distilasyonundan

elde edilen uçucu yağ; içerdiği %20-25 
sitronellol, %10-20 geraniol, geranil ve 
sitronellil formiat içerir.

Klinik aromaterapide; kuvvetli 
antibakteriyel, antispazmotik, analjezik, 
antifungal, yara iyileştirici, astrenjan, 
cilt problemlerinde öz.akne, alerjik deri 
reaksiyonlarında, rejeneratif ve cildi 
sakinleştirmek amacıyla kullanılır.

Enerjetik olarak, kalp kırıklığına 
iyi geldiği, bu nedenle, kalp ve göğüs 
bölgesine uygulanarak, özgüveni 
arttırır.



PYHTOIL® GERMAN CHAMOMILE 

(Alman Papatyası)

Alman paptayası (tıbbi 
papatya)nın çiçeklerinin 
distilasyonundan elde edilen uçucu 
yağ; %30 alfa bisabolol, %30 farnesen, 
%15-20 bisabolol oksit, %5-15 
kamazulen gibi seskiterpen alkol ve 
oksitlerce zengindir.

Klinik aromaterapide;özellikle
deri rahatsızlıklarında kuvvetli ağrı 
kesici, antibakteriyel, yara iyileştirici, 
irrite olmuş cildi sakinleştirici,sinir
toniği, spasm çözücü,gaz giderici  
olarak özellikle bebeklerde kullanımı 
vardır. 



PYHTOIL® GINGER 

(Zencefil) 

Zencefil bitkisinin rizomlarının distilasyonundan
elde edilen uçucu yağ;%77"e yakın oranlarda 
seskiterpenler (alfa zingiberen, beta seskifellandren, alfa 
kurkumen, beta bisabolen, alfa farnesen, gama 
kadinen), %13 oranlarında monoterpenler (kamfen, beta 
fellandren, alfa pinen) içerir. 

Klinik aromaterapide; hipertermizan, ankilozan
spondilit gibi romatizmal hast.da ve soğuk algınlığı 
semptomlarını yatıştırmak amacıyla,bulantı kesici,iştah
azaltıcı,afrodizyak, cilt hastalıklarında yatıştırıcı,leke
açıcı,antimikrobiyal ve gastroprotektif olarak kullanımı 
vardır. 

Enerjetik olarak, kutsal ‘ben’imizi
keşfetmemize, yenilkleri kabul edip, ‘sindirebilmemize’ 
yardımcı olur. Alın ve kalp çakralarını aktive eder. 
Gruplar içinde iletişimi kolaylaştırır.



PYHTOIL® GRAPEFRUIT (Greyfurt) 

Greyfurt meyvesinin kabuğunun distilasyo-

nundan elde edilen uçucu yağ; %90'a varan oranda 

limonen ve nootkaton içerir.

Klinik aromaterapide, Yağlı ve akneli ciltlerin 

tedavisinde, olgun ciltlerde elastikiyet sağlamak,yara

izi ve leke gidermek amacıyla kullanılır.İnsektisittir.

Selülit masajlarında kullanımı da iyi sonuçlar 

vermektedir. 

Oda kokusu olarak, zihni stimule etmek ve 

duygu durumunu düzeltmek için de kullanılır. 

Detoks sürecinde, vücudun ödem atmasını 

destekler. Fototoksik etkisi olduğundan, dozlamaya

dikkat edilmelidir.



PYHTOIL® GREEN MANDARiN (Yeşil 

Mandalina) 

Yeşil mandalina kabuğunun 

distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ; 

başlıca limonen, gama terpinen ve alfa 

terpinen içeriği ile, 

Klinik aromaterapide; özellikle 

bebek ve küçük çocuklarda antispasmotik, 

kabızlık giderici, rahatlatıcı, karminatif

formülasyonların terkibine girer. 



PYHTOIL® IMMORTELLE-HELICHRYSUM 

ITALICUM 

(Ölmezçiçek) 

Bitkinin çiçeklerinin distilasyonu ile elde 
edilen uçucu yağ; %30-40 neril asetat, %10 alfa 
pinen, %15 gama kurkumen, %5-10 italidion
içerir.

Klinik aromaterapide, cilt kollajenini
indükleyici,skar ve iz giderici, tedavi edici, 
antikoagülan, antiflebit, antihematom, 
hepatoselüler uyarıcı, litolitik özelliklerinden 
yararlanılır.

Afrodizyaktır ve hormonal problemlerde 
kullanılır. Cerrahi operasyon sonrası hızla yarayı 
kapatır ve iyileştirir. Antienflamatuar ve 
antibakteriyel, mukolilik etkileri ile de dikkat 
çekmektedir. 



PYHTOIL® JASMINE

(Yasemin) 

Yasemin çiçek ve yapraklarının 

distilasyonu ile elde edilen yağ; içerdiği 

sekoiridoid, terpenoid, jasmonat, jasmon

ile spasmolitik, yara ve skar doku 

iyileştirici,  kollajen indükleyici, cilt 

yenilyici, antimikrobiyal, aniülser, 

antioksidan, afrodizyak olarak 

formülasyonların terkibine girer. 



PYHTOIL®JUNIPERBERRY 

(Ardıç) 

Ardıç ağacının ince dalları, iğneleri, meyvelerinin 

distilasyonu ile elde edilen uçucu yağ; yaklaşık olarak,%57 

alfa pinen, %5-10 arasında değişen oranlarda, delta-3 

karen, limonene, mirsen, beta pinen ihtiva eder. 

Klinik aromaterapide, dekonjestan antimikrobiyal, 

venöz tonik, antiparaziter ve insektisit amaçlı kullanımları 

mevcuttur. Üriner sistem problemlerinde ve taşı küçültme, 

düşürmede ilk yağdır.

Yağlı ve akneli ciltlerde tercih edilir. Saçlı deri 

problemleri ve saç  kaybının önlenmesi ve varis 

problemlerinde formülasyonlarda rahatlatıcı olarak terkibe 

girer. Enerjetik olarak, saflaştırıcı ve arındırıcı etkidedir. 

Her çakraya etki edebilir ve enerjileri temizlemek, 

canlandırmak amacıyla kullanılır.



PYHTOIL® KHELLA

(DişOtu) 

Dişotu tohumlarının distilasyonu ile 

elde edilen uçu yağ; linalol, isovalerat, 

valerat, kellin, amnisin, pinen, mircen, bornil

asetat bileşenleri ile, cilt hastalıkları-vitiligo, 

psöriazis- kalp damar rahatsızlıkları, 

bronkodilatatör, astım krizinde, 

uterodilatatör etkilidir. 



PYHTOIL® LAVENDER

(Lavanta)

Tıbbi lavanta çiçeğinin distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağ; başlıca monoterpenol

ve esterlerce zengindir; Linalol %45, Linalil 

asetat %40 oranında yaklaşık olarak bulunur. 

Klinik aromaterapide, sedatif, yara 

yanık iyileştirici olarak, kollajen indükleyicidir.  

Uyku problemlerinde, gergin kişilerde 

kullanımı başarılıdır. Antibakteriyel, 

antiinflamatuar, analjezik amaçla da kullanılır. 

İnsektisit amaçlı kullanımının yanı sıra, bebek 

ve küçük çocuklarda gaz sancısında da 

kullanılır. 



PYHTOIL® LEMONGRASS 

(Limon Otu) 

Limon otu bitkisinin distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağ; %60-70 citral, %10-20 

geraniol, limonen içerir.

Klinik aromaterapide; antistres, 

spasmolitik, kuvvetli antiviral, antibakteriyel, 

insektisit, ağrı kesici, nemlendirici 

formülasyonların terkibine girer ve 

androjenik- östrojenik aktivite gösterir. 



PYHTOIL® LEMON

(Limon) 
Limon meyve kabuğunun distilasyonu

ile elde edilen uçucu yağ; %95 ve üzeri 
oranda monoterpen (limonen, beta 
pinen, gama terpinen, sabinen, alfa 
pinen, mirsen) içermektedir.

Klinik aromaterapide, dekonjestan, 
antiangiogenesis, ımmun sistem 
güçlendirici tonik,  yağlı cilt ve saçlarda, 
oral antisepsi amacıyla, soğuk 
algınlığında, detoksifikasyon amaçlı yanı 
sıra, insektisit, hava temizleyici olarak 
kullanılır.

Depresyonla başa çıkmada da 
yararlanılır.

Fototoksik etkisi göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Enerjetik olarak, canlandırıcı, 
iyimserliği ve yaşam enerjisini artırıcı 
etkidedir. Kendimizi daha iyi ifade etmeyi 
temsil eden boğaz çakrası, limon ile ifade 
edilir. Tüm vücut için, saflaştırıcı ve ruh 
halini yukarıya çeken bir uçucu yağdır.



PYHTOIL® MARJORAM 

(Mercanköşk) 

Mercanköşk bitkisinin distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağ; %20-25 terpinen4ol, 

%15 gamaterpinen, %10 terpinen, %15-20 

sabinen içeriği ile antibakteriyel, düz kas 

spazmolitiği, anafrodizyak, dijestif, 

karminatif, sakinleştirici olarak bebek ve 

küçük çocuklar için uygundur.



PYHTOIL® MELISSA 

Melissa yapraklarının distilasyonu ile 
elde edilen uçucu yağ; yaklaşıkk olarak %44 
civarında aldehitler (geranial, neral ve 
sitronellal) , %27 civarında 
seskiterpenlerden, beta karyofilen ve 
germakrenD içerir. 

Klinik aromaterapide, sedatif, 
uykusuzluk, histeri krizinde rahatlatıcı, 
bulantı kesici, yara iyileştirici olarak 
antibakteriyel, antienflamatuar, analjezik, 
sinir ve kalp problemlerinde, melankoli ve 
anksiyeteyi yatıştırmak amacıyla, yanı sıra, 
ruhu güçlendirmek, canlandırmak için 
kullanılmaktadır. 

Enerjetik olarak, kalp çakrasını güçlendirir ve 
korkuları dağıtıp yaratıcılığı güçlendirir.



PYHTOIL® MYRRH

(Mür) 

Commiphora cinsi dikenli bir çalıdan elde 

edilen reçinenin distilasyonu ile elde edilen uçucu 

yağ; yüksek oranda, seskiterpenler, furanoidler ve 

oksitler içerir. Eski Mısır'da mumyalama 

işlemlerinde kullanılmıştır. 

Klinik aromaterapide, diş eti ve ağız içi 

yaralarında, hijyeninde, antienflamatuar ve 

antiseptik özellikleri nedeniyle tüm yaralarda 

kullanılır. Antienflamatuar etkinliğiyle, atlet 

ayağında ve deri problemlerinde de tercih edilir. 



PYHTOIL® MYRTLE 

(Mersin) 

Çalımsı bir bitki olan mersinin distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağ; yaklaşık olarak, %61 oranında 

monoterpen (alfa pinen ve limonen), %20 civarında da 

1,8 sineol (ökaliptol) ihtiva eder. 

Klinik aromaterapide; 1,8 sineol içerikli uçucu 

yağların, solunum sistemi üzerine etkilerinden 

faydalanılır. 

Ekspektoran, mukolitik, öksürük kesici etkileri 

öne çıkar. Yanı sıra, antimikrobiyal ve kas eklem 

problemlerinde rahatlatıcı olarak kullanılır. Olgun ve 

kırışık ciltlerde astrenjan ve kırışık açıcı etkisi ile 

formülasyonlara ilave edilir. Enerjetik olarak, 

bağımlılıklardan özgürleşmeye, sinirleri sakinleştirip, 

özgüveni pekiştirmeye yardımcı olur.



PYHTOIL® NEROLI 

(Portakal Çiçeği)

Portakal çiçeklerinin distilasyonu ile elde 

edilen uçucu yağ; yaklaşık olarak, %50 oranında 

monoterpenoller (linalol, alfa terpineol, geraniol, 

nerol, terpinen4ol), %40 monoterpenler (limonen, 

beta pinen, beta mirsen, sabinen) ve %10 esterlerin 

(linalil asetat, geranil asetat, neril asetat) karışımından 

oluşmaktadır.

Klinik aromaterapide; analjezik ve anti-

enflamatuar olarak, anksiyolitik, kas tonusunu

rahatlatıcı, ruh durumunu olumluya çevirmek için ve 

hava temizleyici, ferahlatıcı olarak kullanılır. 

Enerjetik olarak, tepe çakrayı stimule ettiği, 

insanın kendisine duyduğu özgüven ve sevgiyi 

pekiştirdiği ,yaratıcılığı güçlendirdiği düşünülmektedir. 



PYHTOIL® NIAOULI 

(Nioli) 

Nioli yapraklarından distilasyon ile elde 
edilen uçucu yağ; %50-70 oranında 1,8 sineol
içermektedir. %20 oranında monoterpenler (alfa 
pinen, limonene, beta pinen, gama terpinen) ve 
%2,5 oranında aldehitlerden terpinil asetat içerir. 

Klinik aromaterapide,kuvvetli anti-
bakteriyel, antiviral olarak kullanımı vardır. Serebral 
kan akımını arttırarak zihinsel uyanıklığı destekler. 
Sikatrizan ve kelloid iyileştiricidir, akne, uçuk, 
zonada etkilidir. Antienflamatuar, analjezik, 
antimikrobiyal etkinliktedir. Solunum sistemi 
enfeksiyonlarda kuvvetli antibakteriyel ve mukolitik, 
dekonjestandır. 

Enerjetik olarak, saflaştırıcı etkilidir. Zihinsel 
çöküş ve hissizlik durumlarında etkindir.



PYHTOIL® ORANGE  

(Portakal Kabuğu) 

Portakal kabuğunun distilasyonu

ile elde edilen uçucun yağ; %95 limonen, 

mircen ve alfa pinen içeriği ile

Klinik aromaterapide 

antibakteriyel, analjezik ve antioksidan 

olarak kozmetik formülasyonların

terkibine girer. 



PYHTOIL® PALMAROSA 

Palmarosa otunun distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağ;%80 geraniol,%10 

geranil asetat içeriği ile 

Klinik aromaterapide; geniş 

spektrumlu antibakteriyel, antiviral, 

insektisit, antifungal, uterotonik, 

nörotonik aktiviteye sahiptir. Cildi uyaran 

ve hücre yenilenmesini ve elastikiyetini 

artırdığını gösteren çalışmalar 

mevcuttur. Yağlı ve lekeli ciltlerde 

kullanımı uygundur.



PYHTOIL® PATCHOULI 

(Paçuli) 

Paçuli bitkisinin yapraklarının 

distilasyonundan elde edilen uçucu yağ; 

seskiterpenler %53 (alfa bulnesen, alfa gualen, alfa 

paçulen, beta karyofilen) ve seskiterpenoller %33 

(paçulol, pogostol) oranında içerir.

Klinik aromaterapide, antifungal, anti-

bakteriyel, antiülser-yara iyileştirici, venöz tonik, 

astrenjan, analjezik etkileri nedeniyle kullanılırlar.  

Anksiyete probleminde sakinleştirici olarak yanı sıra 

uykusuzlukta kullanılabilir. Insektisit amaçlı kullanımı 

mevcuttur.

Enerjetik olarak, ikinci çakrayı uyararak, 

afrodizyak etki yaptığına inanılır. Kök çakra 

temizliğinde de kullanılır.



PYHTOIL® PEPPERMINT 

(Nane) 

Tıbbi nane yapraklarının distilasyonu ile elde 

edilen uçucu yağ; majör olarak  %40-45 oranında 

mentol (monoterpenol) Klinik aromaterapide; 

karminatif, antipiretik ve gastrointestinal tonik olarak, 

merhem şeklinde, hemoroid ve soğuk algınlığında, yanı 

sıra üriner sistem antiseptiği olarak etkinliği olduğu 

düşünülmektedir, analjezik, antiinfektif, antiemetik, 

spazmolitik etkilerin olduğu düşünülmektedir.

Çocukların ve bebeklerin yüzüne veya yüze 

yakın bölgelerine sürülmemelidir.

Enerjetik olarak, stimulant etkisinden 

yararlanılır. 3. çakrayı açarak, ilham verici ve yaratıcılığı 

artırıcı etki yapar.



PYHTOIL® PETITGRAIN 

(Portakal Yaprağı) 

Portakal yaprağının distilasyonu ile elde edilen 

uçucu yağ; yaklaşık olarak %55 oranında linalil asetat, 

geranil asetat, neril asetat karışımını ,%35'e varan 

oranlarda, linalol, alfa terpineol ve geraniol, %11'e 

yakın da beta osimen, mirsen, terpinen, beta pinen, 

limonen içerir. 

Klinik aromaterapide, anksiyete problem-

lerinde sakinleştirici, antiseptik, antiinflamatuar

amaçla,cilt toniği olarak akneli ciltte kullanılır.

Enerjetik olarak, takıntılarla başa çıkabilmeye, 

yaşama isteğini güçlendirmeye destek olur. Taç ve alın 

çakralarında kullanımı, mental enerjinin netleşmesini 

sağlar.



PYHTOIL® ROSA 

(Gül) 

Osmanlı gülünün (Türk gülü) 

petallerinin distilasyonu ile elde edilen yağ; 

%5-35 geraniol, %15-20 nonadekan, %5-10 

heneicosan, %10-30 beta citronellol, alfa 

pinen, farnesen vb terpenler ve alifatik 

hidrokarbonlar içerir.

Çok fazla bileşeni bünyesinde 

barındıran gül yağı; çok geniş spektrumlu 

antibakteriyel, ağrı kesici, rahatlatıcı, stres 

giderici, afrodizyak etkili olduğu 

düşünülmektedir. 



PYHTOIL® ROSEMARY 1.8 

CINEOLE 

(Biberiye) 

Biberiye bitkisinin 1,8 sineol

kemotipinin yapraklarının distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağda; %30-60 ökaliptol

(1,8sineol), tepinen4ol, alfa pinen, beta 

pinen, terpineol, bornil asetat, rosmarinik 

asit vb terpenler bulunur.

Klinik aromaterapide; kuvvetli 

antibakteriyel, antiviral, solunum rahatlatıcı, 

ağrı kesici, mental uyarıcıdır. Fitosterol 

içerdiğinden kortizon lik etki gösterir.



PYHTOIL® ROSEMARY 

VERBENONE 

(Biberiye) 

Biberiye bitkisinin verbenon

kemotipinin distilasyonu ile elde edilen 

uçucu yağda; %5-15 verbenon, %20-35 

ökaliptol, terpinen4ol, bornil asetat gibi 

terpenler bulunur. 

Verbenondan dolayı sikatrizan, yeni 

doku oluşturucu, skar düzeltici, kelloidde; 

içerdiği alkoller  ve esterlerden dolayı 

antibakteriyel, dekonjestan, antiastmatik

olduğu düşünülmektedir. 



PYHTOIL® SANDALWOOD 

(Sandalağacı)

Sandal ağacının kabuklarının 

distilasyonundan elde edilen yağda;%30-40 alfa 

santalol,%10-15 beta santalol, lanceol, 

bergamotol, santalene gibi kendine has 

terpenoidler içerir.

Klinik aromaterapide; lenfatik ve 

venöz tonik, antihistaminik, antiinflamatuar, 

sikatrizan, nemlendirici, sedatif, antibakteriyel,  

antiastmatik, afrodizyak, androjenik olarak 

kullanılır.Enerjetik ve ruhsal olarak taç ve kalp 

çakra üzerinde etkilidir, mental temizleyicidir. 



PYHTOIL® TEA TREE 

(Çay Ağacı) 

Çay ağacı bitkisinin yapraklarının su 

buharı distilasyonundan elde edilen uçucu 

yağda; %35-40 terpinen4ol, %20 g-

terpinen, %10 a-terpinen içeriği ile 

özellikle çocuk ve yaşlılarda geniş güvenlik 

alanı olan antibakteriyel, immun sistem 

uyarıcı, antistres, antiviral, venotonik ve 

ağrı kesici, akneli ve yaralı ciltte  etkilidir.



PYHTOIL® THYME CT.THYMOL 

(Kekik)

Kekik kemotip timol bitkisinin 

çiçekli üst yaprakları su buharı 

distilasyonundan elde edilen uçucu yağda; 

%40-50 timol, %20 psimen, %10 g-

terpinen, %5 karvakrol içerir.

Klinik aromaterapide; geniş 

spektrumlu antibakteriyel, antiinflamatuar, 

sindirim düzenleyici, sikatrizan, folikül 

uyarıcı, ağrı kesici, antiparazitöz, 

antifungal,genel tonik, immun sistem 

uyarıcı, kas gevşetici olarak kullanılır. 



PYHTOIL® TURMERIC 

(Zerdeçal) 

Zerdeçal rizomlarının su buharı 

distilasyonu ile elde edilen uçucu yağda;  

%40 a-turmeron, %20 curcumin,%10 ar-

turmeron,a-fellandren, zingiberen içerir. 

Klinik aromaterapide; karminatif, 

antiinflamatuar, antioksidan, hepatobiIiyer

destekleyici, sikatrizan, yara iyileştirici, 

antihelmintik, afrodizyak olarak kullanılır.



PYHTOIL® VANILLA

(Vanilya) 

Vanilya orkidesinin tohum, meyve, 

kabuk ve köklerinin C02 ekstraksiyonu ile 

elde edilen oleoresinde; vanilin, 

hidroksibenzaldehid, kaproik asit, öjenol, 

furufural gibi öz, aldehidler grubu gibi 

majör bileşenler bulunur. 

Klinik aromaterapide; strese bağlı 

uykusuzluk, gerginlik, afrodizyak, 

antiseptik, ülser ve yara iyileştirici olarak 

kullanılır.



PYHTOIL® VETIVER 

Vetiver bitkisinin köklerinin distilasyonu ile 

elde edilen uçucu yağ; seskiterpenollerce zengin bir 

uçucu yağdır (%57). Yanı sıra, içeriğinde, aldehitler 

ve esterler de mevcuttur.

Klinik aromaterapide, antienflamatuar, anti-

mikrobiyal ve antioksidan etkileri öne çıkar. 

Sakinleştirici, dikkati artırıcı ve yoğunlaştırıcı 

özelliktedir. Kökleri, böcek ve keneleri kaçırmak 

amacıyla kullanılır. 

Enerjetik olarak, topraklanma ve güvenlik 

vaad eder. Diğer insanlardan bize akabilecek 

olumsuz enerjilerin birikmesini engeller ve ruhsal ve 

fiziksel benlik arasındaki bağlantıyı hatırlatır.



PYHTOIL® WINTERGREEN 

(Kekliküzümü) 

Kekliküzümü bitkisinin yapraklarından 

su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu 

yağda; %90-99 oranında bulunan 

metilsalisilat ile klinik aromaterapide kuvvetli 

ağrı ve spasm kesici, vazodilatör, 

hepatostimulan olarak kullanılır. 

Enerjetik olarak, içgörüden gelen 

sezgi ve bilgeliği güçlendirir. Gerektiğinde, 

rasyonel ve mantıklı taraflarımızı 

törpülememize yardımcı olur.



PYHTOIL® YARROW 

(Civanperçemi) 

Civanperçemi bitkisinin yapraklarından 

su buharı distilasyonu  ile elde edilen uçucu 

yağda bulunan; sabinen  %5-10,  mircen %3-7, 

pinen %3-7, terpinen %1-5,kamazulen %1-

5,germakrenD %10-30 bileşenleri ile 

Klinik aromaterapide antiinflamatuar, 

yara iyileştirici, spasm çözücü, sinir tonik 

etkileri olarak, hormonal problemlerde, ağrı 

kesici olarak kullanılmaktadır.



PYHTOIL® YLANG YLANG

YlangYlang çiçeklerinin ilk distilasyonu ile 

12-24 saat süre sonunda elde edilen uçucu yağ; 

seskiterpenlerce zengindir. %55 (germakren D, beta 

karyofilen, alfa farnesen), seskiterpenoller %7 

(farnesol, kadinol), monoterpenoller %5 (linalol, 

geraniol) oranında bulunmaktadır. 

Klinik aromaterapide, tüm cilt tiplerinde 

cildi, iyileştirmek ve sakinleştirmek amacıyla, 

yanısıra, kramplarda kullanılır. Antienflamatuar,  

antispazmodik, antimikrobiyaldir.  Erkeklerde 

impotans, kadınlarda vaginismus problemlerinde 

afrodizyak amacıyla kullanımı vardır. Zarif kokusu 

nedeniyle parfüremeride de kullanılır.



VAKA ÖRNEKLERİ



















GÖZ ALTI TORBASI %7

Castor 5 ml

Horse Chestnut  3 ml

Grape Seed  2 ml

Baobab 5 ml

Immortelle 5 dml

Cypress 5 dml

Ginger 5 dml

Lavander 5 dml

Patchouli 5 dml

Rosa Damascena 2 dml







SKAR SERUM %15

Pomegranate Seed Oil  5 ml

Wheatgerm 5 ml

Grape Seed 3 ml

Rosehip 2 ml

Immortelle 10 dml

Copaiba 1o dml

R.verbenone 5 dml

Jasmine 5 dml

Bergamot 5 dml

Myrtle 5 dml

Eaucalyptus  3 dml

Peppermint  2 dml

Pelarganium 2 dml

Patchouli  5 dml

Cypress  2 dml





KONSANTRE LEKE SERUM %10

Pomegranate Seed Oil 10 ml

Wheatgerm 10 ml

Immortelle  15 dml

Copaiba 10 dml

Lemon Peel 10 dml(yazın koyulmaz)

Myrtle 10 dml

Clary sage 5 dml

Pelarganium 5 dml





PSÖRİAZİS

Shea 10 ml

Black Cumin 10 ml

Sandalwood 5 dml

Lavander 5 dml





SAÇ FOLİKÜL UYARICI SERUM

Coconut  20 ml

Castor  10 ml

Sweet Almond  10 ml

Baobab 10 ml

R.sineol 1ml

Thyme  10 dml

Lavander 1ml

Myrtle 15 dml

Niaouli 10 dml

Anise 10 dml

Cedarwood 5 dml

Capsicum 15 dml





YANIK(5.GÜN)

Calendula 10 ml
Jojoba 10 ml

Lavander 2 ml
Immortelle 5 dml

Günde 3 defa sürülecek,aralarda 3 defa 
da aloe gel..

1 hafta kullanılacak





YANIK

• Calendula 5 ml

• Kantaron 5 ml

• Nar 5 ml

• Ölmez çiçek 10 dml

• Lavanta 10 dml

• Jasmine 5 dml

• Mür 5 dml

• Paçuli 5 dml
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YOĞUN LEKE SERUM %15
Pomegranate Seed Oil 5 ml

Avocado  5 ml
Wheatgerm 5 ml
Grape Seed  5 ml
Immortelle 1 ml
Copaiba 15 dml
Limon 10 dml
Myrtle 10 dml

Clary sage 10 dml
Pelarganium 5 dml





EKZEMA

Pomegranate Seed Oil 10 ml

Yarrow 15 dml

Lavander 5 dml





YOĞUN AKNE SERUM

Palmarosa 2 ml

Tea tree 2 ml

Niaouli 2 ml

Lemon Peel 2 ml

Lavander 2 ml

Jojoba 5 ml

Rosehip 5 ml



AKNE NEML. SERUM

Jojoba 5 ml

Wheatgerm 5 ml

Rosa 5 dml



AKNE TONİK 100 ml
Chamomilla hidr 25 ml

Lavander hidr 50 ml
Eau de Helicrhryse 25 ml

Patchouli 5 dml
Lavander 5 dml
Tea Tree 5 dml

French Clay 1 gr



AKNE JEL

Kastil Sıvı Sabun 50 ml

Coconut 30 ml

Jojoba 20 ml

Tea Tree 1 ml

Patchouli 10 dml





EGZAMA

Pomegranate Seed Oil 10 ml
Black Cumin 5 ml

Shea 5 ml
Yarrow 10 dml
Lavander 5 dml
Patchouli 5 dml

Myrrh 5 dml

















PSÖRİAZİS

Pomegranate Seed Oil  5ml

Apricot Kernel  5 ml

Jojoba 10 ml

Frankincense 1 ml

Sandalwood 10 dml

Neem 10 dml

Rosa Damascena 5 dml







FRONKÜL

Cocos 20 ml

Black Cumin 10 ml

Neem 5 ml

Tea Tree 1 ml

Pelarganium 15 dml

Grapefruit  1 ml

Gece sürüp sab duş



















































ALZHEIMER-DEMANS

(ajitasyon,kogn.bozukluk
depresyon,anksiyete)

Eau De Lavander  50 ml

Lavander 1 ml
yastığına sıkılacak-UYKU

Geranium 2 ml

Lavander 2 ml

Grapefruit 2 ml

koklama yada masaj
(gece uykudan uyanma,

hallüsinasyon,alert)



ALZHEIMER-DEMANS

Ylang Ylang  2 ml

Patchouli 2 ml
Rosemary 1 ml

Peppermint 1ml
(davranış bozuklukları için

gündüz)

Melissa 2 ml
Lavander 2 ml

Sweet Almond  30 ml

el,yüz ve ayaklara masaj,
öfke-sinir krizi için



AMELİYAT İZİ

Baobab 10 ml

Tamanu 10 ml

Rosehip 10 ml

Immortelle 1 ml

Bergamot 2 ml

Peppermint 2 ml

Myrtle 1 ml

Eaucalyptus 1 ml

Vetiver 15 dml



ANTİFUNGAL
(GENEL)

Myrtle

Marjoram

Patchouli

Thyme

Petitgrain

Tea tree

Melissa



ASTIM

Rosemary ct.

Verbenone 10 dml

Sweet Almond 15 ml

ÖDEM

Orange Peel

Lemon Peel

Cypress

Rosemary

%5 suya ve 10 dk 

su banyosu

yada Sweet Almond

%5 u.yağ ve sür



BURUN AÇAR

Cypress 4 ML

Peppermint ( KETONSUZ ) 4 ML

Eaucalyptus ( RADİATA ) KETONSUZ  2 ML



BİT KOVUCU VE KONS 

Arttırıcı

Lavander 3 mL

Citronella 2mL

Palmarosa 2mL

Niaouli 2mL

Lavander Hidr. 100mL



BRONŞİOLİT

Niaouli

Melissa

Clove Bud

Thyme



Ecz. Özlem Pamuk YILDIZ

KATILIMINIZ VE KATKILARINIZ 

İÇİN HEPİNİZE İÇTENLİKLE 

TEŞEKKÜR EDERİM…


