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AROMALAMPY 
 

Správná aromalampa zahřívá éterické oleje jen kolem 40°C, protože při vyšších teplotách při 

"přepalování" mohou vznikat karcinogenní látky. Proto nedoporučuju krásné keramické výtvory, 

mají většinou misku nízko nad zdrojem tepla a éterické oleje v nich vřou. Oblíbila jsem si elektrickou 

aromalampu, je velice jednoduché zapnout ji a zase ji vypnout, když je vůně příliš intenzivní. Stálicí 

u nás doma jsou také porcelánové aromalampy na čajovou svíčku se skleněnou miskou. 

1. Porcelánová elektrická aromalampa 
Elegantní lampa z bílého porcelánu s jemným 

dekorem inspirovaným květinami dotváří relaxační 

atmosféru a navozuje pocit čistoty a 

jednoduchosti. Vonné molekuly vybraných 

éterických olejů nebo směsí se uvolňují šetrným 

kontrolovaným zahříváním, a tak si zachovávají 

všechny důležité vlastnosti. Prosvětlené otvory 

vytváří světelnou dekoraci na stěnách. 

Použití: Vybraný 100% přírodní éterický olej 

nakapejte do odpařovací části lampy (bez vody) a 

přístroj zapněte.  

Velikost: výška: 29 cm, průměr: 13 cm, bíla/lila. 

Cena:  1423 Kč 

2. Alabastrové elektrická aromalampa LOTOS 
Luxusní alabastrová elektrická lampa, která se dá použít i 

jako aromalampa. Součástí balení je alabastrová a skleněná 

mistička. Alabastrová mistička se položí na lampu, do ní se 

vloží skleněná mistička, do které se nalije voda, a nakapou 

éterické oleje. Žárovka mírně zahřívá vodu a z ní se odpařují 

esence. 

Alabastr je druh sádrovce, prosvícený vydává příjemné 

zlatavé světlo. Přináší čistotu jednání, myšlenek, věštecké 

sny, stabilitu, vnitřní klid, zklidňuje i trávení, podporuje 

intuici a meditaci, vhodný proti depresím. 

V nabídce je několik tvarů: květ lotosu, měsíční kotouč - 

luna - ve dvou velikostech, válec a kalich. Jsou ručně 

vyráběné a každý kus je tak originál. 

Velikost: výška: 18 cm, průměr: 14 cm, mléčně bílá. Cena (lotos):  3233 Kč (ostatní dle velikosti) 
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3. Porcelánová aromalampa se sklem na čajovou svíčku 
Konstrukce aromalampy se skleněnou miskou umožňuje jemně uvolňovat vůni po dlouhou dobu, aniž 

by se vůně přepalovala. Teplota vody s olejem se pohybuje celou dobu kolem 38°C, což zajišťuje 

léčivé působení esence bez přepalování a zbytečného přehřívání vůně. Optimální výška a několik 

průduchů zabraňují přímému žáru svíčky působícímu na misku. Tím je eliminováno rychlé 

odpařování vody a vůně. Naopak vůni můžete vnímat po celou dobu hoření čajové svíčky, aniž by se 

voda musela dolévat. Miska je vyrobena z bezpečnostního laboratorního skla, které dobře snáší 

teplo. Dopřejte si kdykoli čistou esenci, neboť miska je snadno omyvatelná. Pokud se sklo rozbije, 

objednejte si u nás náhradní. 

Použití: Skleněnou misku naplňte čistou vodou a do ní nakapejte cca 5-7 kapek éterického oleje. 

Naplněná miska s vodou vystačí na vyhoření celé jedné čajové svíčky.  

Velikost: výška: 14 cm, průměr: 11 cm, různé barvy. Česká ruční výroba. Cena: 380 Kč 
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DIFUZÉRY 
Difuzéry mají velkou výhodu - rozprašují éterické oleje do vzduchu za studena, což je považováno 

za nejlepší způsob aplikace a navíc i zvlhčují vzduch (perfektní v zimě). Chválí si je zejména matky s 

dětmi kvůli dýchacím potížím. Lze nad nimi přímo inhalovat éterický olej nebo terapeutickou 

směs. Oblíbila jsem si plastový difuzér s barevným prosvětlením, je jednoduchý na údržbu a účinný.  

4. Prostorový difuzér dřevo/sklo 
 

Difuzér svým tichým a bezpečným chodem vytváří 

příjemnou a zdravou atmosféru v každém prostředí. 

Vonné molekuly se uvolňují mechanicky bez 

zahřívání, a tak si éterické oleje zachovávají 

všechny vlastnosti důležité pro jejich 

antimikrobiální a dezinfekční účinek v ovzduší. 

Difuzér obsahuje tichou vývěvu v dřevěném 

podstavci a skleněnou baňku na éterický olej. 

Součástí difuzéru je ovladač s regulátorem 

intenzity a časovým spínačem. Ten umožňuje 

naprogramovat 3 cykly difúze éterických olejů, 

každý dlouhý 15 minut s 30 minutovými přestávkami 

mezi cykly. Vhodný pro prostory 40 – 120 m2. 

Cena: 1577 Kč 

 

5. Difuzér s barevným podsvětlením a zvlhčovačem 
Ultrazvukový difuzér kombinuje blahodárné účinky 

aromaterapie, světla a zvlhčování vzduchu. Umožňuje zvolit 

příjemné podbarvení, které dotváří náladu, případně barevné 

ladění vypnout. Rozptylování éterických olejů pomocí ultrazvuku 

bez zahřívání je velmi šetrné k éterickým olejům, které si tak 

zachovávají všechny vlastnosti, důležité pro jejich aktivní účinek 

v ovzduší. Difuzér vytváří jemnou mlhu, která nese éterické 

oleje a příjemně zvlhčuje suchý vzduch. Je vybavený kontrolkou 

pro nízkou hladinu vody s automatickým vypínáním a dvěma 

časovými programy pro zvlhčování vzduchu. Difuzér je vhodný 

pro každodenní použití a jeho elegantní design doplňuje 

příjemnou atmosféru v každém prostředí. 

 Použití: Naplňte vnitřní nádobku vodou nebo hydrolátem 

(květovou vodou), a přidejte 5-6 kapek vybraného 100% přírodního éterického oleje nebo směsi 

éterických olejů.  

Velikost: výška: 14 cm, průměr: 10 cm., materiál: plast, podsvětlení: 8 barev Cena: 844 Kč 
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6. Pokojový aroma-difuzér 
 Praktický pokojový difuzér pracující "za studena". Esence 

se nezahřívají, a proto si zachovávají svou kvalitu a vůni. 

Difuzér je z plastu a hodí se i do dětských pokojů, nebo 

ordinací. Použití: Naneste 5-6 kapek vybraného 100% 

přírodního éterického oleje na polštářek a difuzér zapněte.  

Cena: 856 Kč 

 

 

 

AROMA - DOPLŇKY 
Neglazovaná vonná keramika je vhodná k použití např. na WC a v koupelnách. Oblíbila jsem si 

difuzér do auta, do kterého stačí nakapat pár kapek éterických olejů pro lepší koncentraci. 

7. Aroma Car - difuzér do auta 
  

Praktický difuzér k rozptylování éterických olejů v autě. 

Pro cestování vybírejte zejména ty éterické oleje, které 

podporují pozornost, nebo ty, které vás zklidní, pokud jste 

výbušnější. Éterické oleje se kapou na savý papír a jsou 

mírně zahřívány. Snazší manipulace u aut s vodorovnou 

zásuvkou. Cena: 278 Kč, náhradní polštářky 69 Kč 

 

8. Keramická kostka + sklo 

Keramická kostka pro aplikaci olejů se skleněnou podmiskou. 

Výborný pomocník a náhrada za aromalampu, kde nemůže být 

otevřený oheň. 

Velikost: 5x5 cm. 

Cena: 160 Kč 
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