
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ 

ΒΟΤΑΝΑ



● ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

● ΖΑΡΑΝΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

● ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

● ΜΠΕΚΟΓΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
● Η ευεργετική δράση των βοτάνων και των 

φυτών στον κόσμο των καλλυντικών και της 

αρωματοποιίας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο 

από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα.

● Ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή η ανησυχία για 

τις επιπτώσεις των χημικών προϊόντων στην 

υγεία έχει προσελκύσει όλο και περισσότερο 

ενδιαφέρον και έχει στρέψει την  προσοχή των 

ατόμων προς τα φυσικά και φυτικά καλλυντικά.



ΓΕΝΙΚΑ

● Τα βότανα αποτελούν 

φυσική πηγή ομορφιάς και 

υγείας, πηγή πολύτιμων 

δραστικών συστατικών  τα 

οποία ασκούν θεραπευτική 

και ευεργετική επίδραση 

στον οργανισμό. 

Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως 

καλλυντικά είτε αυτούσια 

είτε έπειτα από ειδικές 

διεργασίες  παρασκευής, 

όπως είναι η έγχυση.

● Μετά από έρευνα 

μπορέσαμε να 

διαχωρίσουμε τα οφέλη 

των φυσικών-φυτικών 

καλλυντικών σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με 

τον τομέα στον οποίο 

χρησιμοποιούνται.



ΜΑΛΛΙΑ

● ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

Μειώνει την τριχόπτωση, 

την πιτυρίδα, ευνοεί τα 

λιπαρά μαλλιά, χαρίζει 

λάμψη και δυναμώνει το 

σκούρο χρώμα.



ΧΑΜΟΜΗΛΙ

Δίνει  ζωηρές ανταύγειες 

στα ξανθά μαλλιά και 

ενισχύει τη φυσική λάμψη 

των μαλλιών.



● ΚΑΡΔΑΜΟ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΔΑΦΝΗ

Περιορίζουν σε μεγάλο

βαθμό την τριχόπτωση 

και βελτιώνουν σημαντικά 

την υγεία του τριχωτού

της κεφαλής.



ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΞΗΣ ΦΥΤΑ :

● ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ-ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ-ΑΧΙΛΛΑΙΑ-

ΚΑΡΥΔΙΑ-ΚΟΛΙΑΝΤΡΟ-ΠΕΥΚΟ-ΡΟΔΙΑ



ΔΕΡΜΑ

● ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Καταπολεμά την κυτταρίτιδα,

φωτίζει το δέρμα και εξαλεί-

φει τους σκούρους λεκέδες

του δέρματος και τις πανάδες.



ΔΕΡΜΑ

● ΓΕΡΑΝΙ

Αυτό το αιθέριο έλαιο  έχει 

εκπληκτική αντιρυτιδική δράση 

και είναι  ωφέλιμο τόσο για τις 

ευαίσθητες επιδερμίδες όσο και 

για τα λιπαρά ή ξηρά  δέρματα.



ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ-ΣΑΝΔΑΛΟΞΥΛΟ-

ΤΕΙΟΔΕΝΤΡΟ

Διευκολύνουν την 

εξαφάνιση της ακμής,

των μαύρων στιγμάτων

και των σπυριών.



● Επίσης η ΑΧΙΛΛΑΙΑ, η ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ, η 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, το ΠΡΑΣΟ, το ΧΑΜΟΜΗΛΙ και 

άλλα ευνοούν σημαντικά το δέρμα και 

καταπολεμούν τις παθήσεις του.



Γενικές Πληροφορίες

● Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ χρησιμοποιείται τόσο στην 

σαπωνοποιία όσο και στην αρωματοποιία. 

● Αρωματικά φυτά που είναι κατάλληλα επίσης 

για την αρωματοποιία είναι Ο 

ΜΑ’Ι’ΝΤΑΝΟΣ,Η ΡΙΓΑΝΗ,Η ΕΡΥΘΡΑΝΘΗΣ 

ΣΑΛΒΙΑ και Η ΜΑΚΡΟΦΥΛΛΗ ΜΕΝΤΑ.



Γενικές Πληροφορίες

● ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΑ’Ι’ δυναμώνει τα μαλλιά.

● ΛΟΥΙΖΑ-το λεμονόχορτο βοηθάει στο 

αδυνάτισμα.

● ΤΟ ΡΟΔΟΞΥΛΟ βοήθα στην ευεξία και στην 

αύξηση της ερωτικής διάθεσης και έχει 

αναζωογονητική δράση.



Γενικές Πληροφορίες

● Η ΓΝΗΣΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑ είναι καλλωπιστικό 

φυτό και είναι τονωτική. Βοηθάει στην 

χαλάρωση και είναι κατάλληλη για 

δερματοπάθειες.

● ΤΟ ΤΙΛΙΟ και Η ΡΟΔΙΑ εξαφανίζουν ρυτίδες.



Γενικά

Μια μεγάλη ομάδα 

ειδών του φυτικού 

βασιλείου με κοινό 

χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι 

περιέχουν στα 

διάφορα μέρη τους 

αιθέρια έλαια.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: ΒΟΤΑΝΑ

Όλα τα χρήσιμα 

φυτά των οποίων 

οι ρίζες οι μίσχοι 

τα άνθη και τα 

φύλλα 

χρησιμεύουν ως 

τροφή η θεραπεία 

χάρη στο άρωμα 

τους.



Βότανα και Ιατρική



O Πατέρας της 

Ιατρικής ο 

Ιπποκράτης (460-370 

π.Χ.) κατέγραψε πάνω 

από 400 είδη βοτάνων 

που η χρήση τους 

ήταν γνωστή κατά τον 

5ο αιώνα π.Χ.  Επίσης 

αντιμετώπιζε χιλιάδες 

παθήσεις με τη 

βοήθεια των φυτών.



ΔΥΟΣΜΟΣ
• Έχει βλαστούς και ωοειδή πράσινα φύλλα με άνθη μικρά 

ρόδινα ή μοβ.

• Καλλιεργείται στις αυλές και στις γλάστρες.

• Μαζεύεται όλο το χρόνο.

• Μπορούμε να τον έχουμε φρέσκο σε γλάστρα ή ξεραμένο 

σε βάζο.

• Είναι τονωτικό, χωνευτικό, καταπραϋντικό, εναντίον του 

λόξιγκα, βοηθά στις ημικρανίες και στο πονόδοντο. 

Ανακουφίζει το πόνο στις κλειδώσεις και τον πονοκέφαλο.

• Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν στη κατασκευή μύρου 

αλλά και για φαρμακευτικούς σκοπούς.



ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ

• Έχει πτεροειδή φύλλα και μικρά άσπρα ή ρόδινα άνθη.

• Χρήσιμη είναι η ρίζα αλλά και σε μερικές περιπτώσεις 

ολόκληρο το φυτό.

• Το άνθος μαζεύεται το καλοκαίρι, ενώ οι ρίζες το 

φθινόπωρο.

• Φυτεύεται στο κήπο και σε γλάστρες.

• Η ρίζα της χρησιμοποιείται για τη καταπράυνση των 

νεύρων, ανακουφίζει τον πονοκέφαλο ηρεμεί το νευρικό 

σύστημα. 

• Η χρήση της πρέπει να γίνεται για μια βδομάδα και να 

ακολουθεί διάλειμμα τριών εβδομάδων.



ΘΥΜΑΡΙ

• Έχει άμισχα πράσινα λογχοειδή με τα άκρα κουλουριασμένα 

προς τα κάτω φύλλα. Τα άνθη έχουν ανοιχτό μπλε χρώμα. 

Ανθίζει τον Ιούνιο. Καλλιεργείται την άνοιξη. Τα υπέργεια μέρη 

συλλέγονται το καλοκαίρι. 

• Ενισχύει τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και 

καταπολεμά τις συνέπειες της γήρανσης.

• Είναι σημαντικό δυναμωτικό των πνευμόνων, εξαιρετικό 

αντισηπτικό, τονωτικό, βοηθά στη καταπολέμηση των 

ψειρών, αντιμετωπίζει τις μολύνσεις και ανακουφίζει τον 

ερεθισμένο λαιμό.

• Χορηγείται για το άσθμα, ιδιαίτερα στα παιδιά.

• Ανακουφίζει τα τσιμπήματα και χρησιμοποιείται για τους 

ρευματικούς πόνους.



ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ

• Είναι φυλλοβόλο, έχει μικρά πριονωτά ωοειδή φύλλα, 

κόκκινους καρπούς και λευκά άνθη.

• Τα άνθη συλλέγονται στο τέλος της άνοιξης ενώ οι καρποί 

στο τέλος του καλοκαιριού.

• Βοηθάει στη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας 

και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στηθάγχης και των 

παθήσεων της στεφανιαίας αρτηρίας.

• Επαναφέρει την πίεση του αίματος στο κανονικό.

• Ενισχύει τη μνήμη.



Τα μισά από τα φυτά της ευρωπαϊκής 

χλωρίδας εντοπίζονται στη χώρα μας. 

● Πρόκειται για περίπου 5.000 ταξινομικές μονάδες, κι 

από αυτές 500-600 έχει αποδειχθεί πως κρύβουν 

πολύ μεγάλη φαρμακευτική αξία. 

● Είναι τα φυτά που χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης, 

εκείνα που αναφέρουν ο Γαληνός και ο 

Διοσκουρίδης και που μέσα στη δίνη των χημικών 

εργαστηρίων ξεχάστηκαν, για να αποκτήσουν και 

πάλι αξία, τις τελευταίες δεκαετίες.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΑΤΟΝΙΑ

● Νιώθετε αδυναμία και κόπωση; Yπάρχει ένα 

κλασικό γιατροσόφι που θα σας δώσει άμεσα 

την ενέργεια που σας λείπει. Xτυπήστε τον 

κρόκο ενός αυγού με όση ζάχαρη θέλετε και με 

μία κουταλιά ρούμι, μέχρι να ασπρίσει και να 

αφρίσει. Στη συνέχεια, ρίξτε ένα ποτήρι γάλα ή 

νερό ζεστό και πιείτε το ρόφημα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ

● ΣΤΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ  ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ Ή 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΛΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΧΥΜΟ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

● ΓΙΑ ΠΟΝΟΛΑΙΜΟ ΓΑΡΓΑΡΕΣ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ

● ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ

● ΕΙΣΠΝΟΕΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΕΣ

● ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΩΣ ΚΑΤΑΠΛΑΣΜΑ

● ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ ΡΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ


