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„ROMPA“ AROMATERAPIJOS RINKINYS 14032 
 
APRAŠYMAS 
Plataus spektro, kompaktiškas dvylikos eterinių aliejų aromaterapijos priemonių rinkinys Su medine 
dėžute eterinių aliejų saugojimui vertikalioje padėtyje. 

KOMPLEKTĄ SUDARO: 
   1     dėžutė 
12      aliejų (10ml) 

Bergamotė, eukaliptas, pelargonija, greipfrutas, kamparinis cinamonas, levanda, japoninis laurenis, 
pipirmėtė, rozmarinas, saldusis apelsinas, arbatmedis, kvapioji kananga. 

NAUDOJIMAS 
Tinka naudoti vonioje, masažo mišiniuose arba kartu su šiais „ROMPA®“ produktais – aromatiniu 
akmeniu, interaktyviąja aromatų dėžute, profesionaliu aromaterapijos difuzoriumi. Aliejus visada 
naudokite laikydamiesi šių saugos taisyklių. 

SAUGA 
 Rekomenduojama rinkinį naudoti baigusiems aromaterapijos kursus ir turintiems 

pakankamai žinių apie saugų rinkinio naudojimą. 

 Aliejai yra koncentruoti ir turi būti naudojami dozuotai. 

 Neskirta vidiniam naudojimui. 

 Vengti patekimo į akis ir gleivinę. 

 Į vandenį vonioje lašinkite ne daugiau šešių aliejaus lašelių. Įsitikinkite, kad aliejus pasklido po 
vandenį. Plastikines vonias po naudojimo iššluostykite. 

 Eterinių aliejų nerekomenduojama naudoti nėštumo metu, ypač per pirmąsias šešiolika nėštumo 
savaičių. Vėliau rekomenduojama konsultuotis su gydančiu gydytoju, kuris informuos, kokie 
eteriniai aliejai saugūs naudoti jūsų atveju. 

 Eterinių aliejų negalima naudoti kūdikių priežiūrai. Prieš naudojant eterinius aliejus mažų vaikų 
priežiūrai, būtina pasitarti su gydytoju. 

 Po eterinių aliejų naudojimo būtina kruopščiai plauti rankas. 

 Aliejus saugoti vėsioje vietoje, atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Aliejaus buteliukus laikyti vertikalioje 

padėtyje. 

 Jeigu aliejų naudojate masažui, jį būtina atskiesti. 3–5 eterinio aliejaus lašus įlašinkite į 10 ml 
saldžiųjų migdolų arba kito augalinio aliejaus. Naudokite pusę šio kiekio vaikams, vyresnio 
amžiaus žmonėms ir sveikstantiems ligoniams. Jeigu aliejų mišinį masažui naudosite pirmą kartą, 
išmėginkite jį nedideliame odos plote. 

 Atminkite, kad aliejai gali lengvai nudeginti. Naudodami degiklius, imkitės atitinkamų atsargumo 

priemonių. 

 Kenčiantys nuo šienligės arba astmos prieš naudodami aliejų turi pasikonsultuoti su gydytoju. 
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„ROMPA“ AROMATERAPIJOS RINKINIO ALIEJŲ SAVYBĖS 

BERGAMOTĖ: vaisinis, pakylėjantis, gaivinantis, valantis bei balansuojantis aromatas. Tinka riebios 
ir probleminės odos priežiūrai. Idealus kambario oro gaiviklis – pamėginkite pridėti į aromatinį mišinį 
iš sausų gėlių lapelių. Naudojama kaip „Earl Grey“ arbatos ir daugelio kvepalų sudėtinė dalis. 

EUKALIPTAS: tinkamas naudoti kaip gleivinės pabrinkimą mažinantis preparatas gydant peršalimo, 
kosulio ir kvėpavimo takų kataro simptomus. Taip pat gali būti naudojamas kaip dėmių valiklis ten, 
kur kitomis priemonėmis išvalyti dėmės nepavyko, bei kaip vabzdžius atbaidanti priemonė. 

PELARGONIJA: atstato sebumo pusiausvyrą, todėl tinka naudoti tiek esant riebiai, tiek sausai odai. 
Harmonizuojantis, saldaus gėlių aromato aliejus. 

GREIPFRUTAS: aštrus, gaivus, pakylėjantis ir valantis aromatas. Puikus dušo gelio priedas, 
sustiprinantis valomąjį poveikį. 

KAMPARINIS CINAMONAS: atsiminkite: šiame rinkinyje esantis kamparinio cinamono aliejus 
yra saugus naudoti. Tai linalolio chemotipo eterinis aliejus, kurio sudėtyje 93 % linalolio ir 0,07 % 
kamparo. SUDĖTYJE NĖRA SAFROLIO. Šis eterinis aliejus gaunamas distiliuojant garais Ho Sho 
rūšies kamparmedžių dervą, susikristalizavusią ant suaugusių augalų. Pagrindinė šio aliejaus 
sudedamoji dalis yra linalolis, kuris yra saugus ir natūralus. Malonus gėlių, medienos aromatas, 
primenantis raudonmedžio rūšių, kurioms gresia išnykimas, aromatą. Veiksmingai padeda 
atsipalaiduoti. 

LEVANDA: labai universalus. Raminantis ir atkuriantis pusiausvyrą. Švelnus, tačiau veiksmingas 
antiseptikas, padedantis gydyti nudegimus ir vabzdžių įkandimus. Pagalvės užvalkalo viduje 
užlašintas aliejaus lašelis padeda atsipalaiduoti ir užmigti. Padeda malšinti nervinio pobūdžio galvos 
skausmus. Naudojamas masažo metu gali palengvinti reumato simptomus. 

JAPONINIS LAURENIS: nuostabus citrusų aromatas pakylėja, valo ir tonizuoja. Puikus kambario oro 
gaiviklis, taip pat ir atbaidantis vabzdžius. 

PIPIRMĖTĖ: gaivina ir suteikia žvalumo. Veiksmingai stimuliuoja virškinimą. Tinka naudoti 
inhaliacijoms. Dėl antiseptinių ir priešgrybelinių savybių labai tinkamas naudoti kojų vonelėms. 
Vonioms ir masažui rekomenduojama naudoti tik nedidelius kiekius. 

ROZMARINAS: dažniausiai naudojamas plaukų ir kūno priežiūros gaminiuose. Į plaukų skalavimui 
skirtą vandenį įlašinkite kelis šio eterinio aliejaus lašus. Itin veiksmingas kaip žvalumo suteikiantis 
preparatas. Nerekomenduojamas naudoti epileptikams ir asmenims, kurių kraujo spaudimas 
padidėjęs. Tinka naudoti esant depresijai bei galvos skausmams. 

SALDUSIS APELSINAS: antiseptinės šio aliejaus savybės naikina daugelį ore esančių mikrobų. 
Manoma, kad didina odos elastingumą. Ramina ir atkuria pusiausvyrą. 

ARBATMEDIS: naudojamas raminti odą. Priešinfekcinis, antibakterinis, priešgrybelinis poveikis 
lemia tai, kad šis aliejus dažnai naudojamas nudegimus saulėje raminančiuose kremuose, padeda 
gydyti spuogus ir odos nušalimus. 

KVAPIOJI KANANGA: Šio augalo pavadinimas reiškia „gėlių gėlė“, jo aromatas yra labai stiprus, 
todėl reikia naudoti tik kelis eterinio aliejaus lašelius. Raminantis. Labai malonus poveikis naudojant 
vonioje ir masažo aliejų mišinyje. Naudingas odos, ypač probleminės, priežiūrai. 
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Medžiagos saugos duomenų lapas 

„Rompa“ rinkinys 
 
1. Cheminė sudėtis: sudėtyje yra pavojingų komponentų 
Bergamočių, rutulinių eukaliptų, greipfrutų, rozmarinų, arbatmedžių, kvapiųjų kanangų, 
saldžiųjų apelsinų, japoninių laurenių, egiptietiškosios pelargonijos, prancūziškųjų levandų, JAV 
pipirmėtės ir kamparinio cinamono eteriniai aliejai. 
Šie aliejai, jeigu naudojami neatskiesti, gali sukelti odos sudirgimą arba  jos jautrinimą , tokį pat 
poveikį gali turėti ir plaučiams bei akims. 

 
2. Pavojų identifikavimas 
Šių produktų neprivaloma ženklinti pagal pavojingų medžiagų reglamentą 67/548/EEB. 

 
3. Pirmosios pagalbos procedūros 
Patekus ant odos: Plauti paveiktą vietą tekančiu vandeniu. Nusivilkti užterštus drabužius. 
Patekus į akis:  Plauti akis steriliu vandeniu arba specialiu akių plovimui skirtu tirpalu 15 minučių. 
Įkvėpus: Išeiti į gryną orą ir pailsėti. 
Nurijus: Atskiedimui gerti vandens arba pieno. Kreiptis į gydytoją. 

 
4. Gaisro gesinimo procedūros 
Tinkamos gesinimo medžiagos: Gali būti naudojamos įprastos gesinimo medžiagos (CO2, milteliai, 

putos, halogenai.) 
Netinkamos gesinimo medžiagos: Tiesiogiai nukreipta vandens srovė. 
Gaisro pavojus: Degimo produktai – anglies oksidai. 

 
5. Atsitiktinio išsiliejimo atveju taikomos procedūros 
Apsauginiai drabužiai: Dėvėti apsauginius drabužius , tinkamus naudoti avarijos atveju. 
Aplinkos teršimo prevencijos priemonės: Sulaikyti išsiliejimą naudojant žemę arba smėlį. 
Vengti patekimo į nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius; jeigu to padaryti neįmanoma, 
kreiptis į atsakingas vietos valdžios institucijas. 
Valymo  procedūra: Sugerti išsiliejusį produktą naudojant smėlį arba žemę. Perkelti į tokių 
atliekų šalinimui tinkamą talpyklą. 

 
6. Naudojimo ir saugojimo procedūros 
Naudojimas: Vengti išsiliejimo ir patekimo į akis (rekomenduojama mūvėti pirštines ir dėvėti 

apsauginius akinius). 
Vėdinimas: Reikalingas pakankamas bendrasis vėdinimas. 
Saugojimo sąlygos: Saugoti  kambario temperatūroje ,  tamsioje talpykloje. Laikyti atokiau nuo 

oksiduojančių medžiagų, pvz., baliklių. Saugoti pilnose  talpyklose; didelius 

kiekius saugoti nerūdijančiojo plieno talpyklose, mažus kiekius saugoti 
stikliniuose induose. 

 
7. Poveikio kontrolė / asmens apsauga 
Kvėpavimo takų apsauga: Netaikoma. 
Rankų apsauga:   Mūvėti pirštines. 
Akių apsauga:   Dirbant su neišpilstytu produktu, dėvėti akinius. 
Odos apsauga:   Vilkėti tinkamus apsauginius drabužius. 

 
Poveikio darbo vietoje ribos: 
Kadangi ši medžiaga neklasifikuojama kaip PAVOJINGA, poveikio darbo vietoje ribos nėra 
nustatytos. 
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8. Fizikinės ir cheminės savybės 
Išvaizda: Judrus skystis 
Kvapas: Kaip aprašyta 
Spalva: Nuo bespalvės iki tamsiai oranžinės 
Tirpumas: Netirpus vandenyje  
 Tirpus tirpikliuose  
 Tirpus alkoholyje 
Virimo temperatūra: Virš 82 ºC 
Pliūpsnio temperatūra: Virš 17 ºC 
Savitasis sunkis: Apie 0,9 
Garų slėgis mm: Neužfiksuota 

 
9. Reaktingumas ir stabilumas 
Esant normalioms saugojimo sąlygoms aliejus yra stabilus. Po atidarymo aliejai yra linkę 
oksiduotis veikiami oro ir gali pradėti gesti praėjus šešiems mėnesiams. 

 
Sinerginė sąveika: Neužfiksuota.  
Vengtinos medžiagos: Stipriai oksiduojančios medžiagos. 
Polimerizacijos pavojus: Nėra. 

 
10. Toksikologinė informacija 
Pavojingas poveikis 
Įkvėpus: Pavojingumas yra mažai tikėtinas. 
Patekus ant odos: Koncentruoti aliejai gali sukelti odos išsausėjimą ir tam tikrą sudirgimą. 
Patekus į akis: Gali dirginti akis. 
Nurijus: Mažas toksiškumas nurijus. 

 
11. Ekologiniai duomenys 
Eteriniai aliejai nekelia pavojaus aplinkai. Tai yra suyrantis produktas. Tačiau jis neturi būti 
tiesiogiai išleidžiamas į aplinką. 

 
12. Šalinimo būdai 
Jeigu įmanoma, produktą reikia utilizuoti, arba užkasti patvirtinto sąvartyno teritorijoje , laikantis 
vietos valdžios nustatytų reikalavimų. 

 
13. Transporto reglamentai 
SAUSUMOS KELIAIS: Nėra pavojinga 
GELEŽINKELIU:  Nėra pavojinga 
ORO TRANSPORTU: Nėra pavojinga 

 
14. Informacinio ženklinimo reglamentavimas  
Gabenimo metu: Neklasifikuojama.  
Tiekimo ženklinimas: Nėra. 
Žr. 2 skyrių. 

 
15. Papildoma informacija 
Nors „ROMPA“ pateikė aukščiau aprašytas rekomendacijas vadovaudamasi gera valia, šie patarimai 
negali atstoti paties naudotojo atliekamų bandymų, kurių metu nustatomos tinkamiausios saugos 
procedūros. 

Šios taisyklės skirtos didelių produkto kiekių naudotojams lengvai identifikuoti toksiškumo ir 
pavojingumo saugos duomenis. 

 
Saugos informacija yra nuolatos peržiūrima. 


