
خاستگاه عطر درمانى
قديمى ترين  مى گردد.  باز  باستان  دوران  به  اسانس ها  استعمال 
كشف  پيش  سال   6000 حدود  در  معطر  روغن هاى  مصرف  مورد 
شده است زمانى كه پزشك مصرى، ايم هوتپ، خداى علم طب آن 
توصيه  ماساژ  و  استحمام  براى  را  معطر  روغن هاى  مصرف  دوره، 
كرد. مصريان باستان 4500 سال قبل از ميالد مسيح، از روغن هاى 
مناسك  انجام  براى  مى آوردند  دست  به  گياهان  از  كه  معطرى 
مذهبى، آيين ها و نيز مداواى بيماران استفاده مى كردند. نوشته

ميالد  از  قبل  قرن   40 مصريان  مى دهد  نشان  شده  كشف   هاى 
دست  به  گياهان  از  را  اسانس ها  چگونه  كه  مى دانستند  مسيح 
آورند. در واقع مصريان از اسانس ها براى موميايى كردن فراعنه 
در  خيساندن  روش  به  بار  اولين  مى كردند.اسانس ها  استفاده 
روغن كرچك و روغن زيتون تهيه شدند ولى در قرن دهم ميالدى 
ابوعلى سينا پزشك ايرانى تهيه اسانس به روش تقطير با آب را 
انجام داد و سپس يك دانشمند اروپايى اين دانش را به اروپا برد.

كامل تر شدن روش هاى استخراج  با  اواخر قرن دهم ميالدى،  در 
به  رز  گل  از  اسانس  كامل  استخراج  بار  اولين  براى  اسانس ها، 

روش تقطير انجام گرفت و اسانس خالص گل رز به دست آمد.
طى طاعون عظيمى كه در سال 1665 شهر لندن با آن مواجه شد، 
مردم بسته هاى چوب سدر و سرو و اسطوخودوس را در خيابان ها 

مى سوزاندند.
را  دستگاهى  فرانسوى  شيميدان  يك  ميالدى   1775 سال  در 
اسانس  گياه،  قسمت هاى  كليه  از  آن  وسيله  به  كه  كرد  طراحى 

گرفته مى شد.
رواج  گسترده ترى  صورت  به  بيستم  قرن  اوايل  در  درمانى  عطر 
يافت. در سال 1930 ميالدى رنه موريس گاته فوس شيمى دان 
فرانسوى، دست سوخته خود را در روغن اسطوخودوس فرو برد. 
دست او به شكل شگفت آورى بدون هيچ جاى زخم و عفونتى بسيار 

سريع بهبود يافت. او تحقيقات مهم و قابل توجهى بر روى روغن
 هاى مختلف گياهى و آثار درمانى و روان درمانى آنها انجام داد.

عنوان  به  اسانس ها  درمانى،  عطر  بر مصارف  حال حاضر عالوه  در 
طعم دهنده و عطر دهنده داروها و غذاها مورد استفاده قرار مى

 گيرند. اسانس ها در صنايع آرايشى براى تهيه عطرها و اسپرى هاى 
خوشبو كننده و در صنايع بهداشتى به عنوان معطر كننده صابون و 

خمير دندان كاربرد فراوانى دارند. 

آروماتراپى، كاربرد درمانى اسانس ها 
آروماتراپى يكى از شاخه هاى طب گياهى است. «آروما» به معناى 
رايحه مطبوع و خوشايند و «تراپى» به معناى درمان كردن است و 
به طور كلى منظور از آروماتراپى درمان بيمارى ها و اختالالت روحى 

به  آروماتراپى  است.  گياهى  معطر  اسانس هاى  كمك  به  جسمى  و 
رايحه درمانى يا عطر درمانى نيز معروف است. از بيمارى هايى كه 
آثار مفيد اسانس ها در درمان و برطرف كردن آنها به تأييد رسيده 
است مى توان به بيمارى هاى پوست و مو، سيستم تنفسى، دستگاه 
گوارش، اختالالت گردش خون، بيمارى ها و اختالالت شايع در زنان، 
بيمارى هاى مربوط به عضالت و مفاصل، اختالالت عصبى و تعديل 

دگرگونى هاى روحى ـ روانى اشاره كرد.
وقتى از آروماتراپى صحبت مى شود، مردم به جادو، وهم و خيال 
فكر مى كند اما آروماتراپى درمان هاى بسيار ساده با اسانس هاى به 
عقيده  پزشكى  علم  پدر  «بقراط»  است.  گياهان  از  آمده  دست 
داشت كه جاده سالمتى از ايستگاه هاى حمام با مواد معطر و ماساژ 

روزانه مى گذرد.
آروماتراپى مدرن امروزى تركيبى از درمان هاى قديمى و مطالعه در 
مورد آثار عطر درمانى بر روى ذهن و بدن است. در چند سال اخير 
آروماتراپى محبوبيت بيشترى در بين مردم به دست آورده است 
به طورى كه اشخاص به راحتى در منزل از آن استفاده مى كنند. 
اين  انگلستان  در  اسانس ها  پوندى  ميليون   4 ساليانه  فروش 

مسأله را تأييد مى كند. 

اسانس ها چه تركيباتى هستند؟
اسانس ها تركيبات معطرى هستند كه در اندام هاى مختلف گياهان 
يافت مى شوند. به علت تبخير در اثر مجاورت هوا در حرارت عادى 
مى نامند.  روغنى  اسانس هاى  يا  اترى  يا  فرار  روغن هاى  را  آنها 
اسانس ها به طور كلى بى رنگ هستند، به خصوص هنگامى كه تازه 
تهيه شده باشند ولى در اثر مرور زمان به علت اكسيداسيون و 
رزينى شدن رنگ آنها تيره مى شود. براى جلوگيرى از اين تغييرات 
بايد اسانس ها را در مكان خنك، خشك و در ظرف هاى سربسته از 
جنس شيشه نگهدارى كرد. اسانس ها در الكل محلول و به ميزان 

كمى در آب حل مى شوند.
اسانس ها بسته به نوع تيره هاى گياهى ممكن است در اندام هاى 
باشند.  موجود  گياه  سلول هاى  تمام  يا  برگ ها  گلبرگ ها،  ترشحى، 
اسانس ها ممكن است داراى خاصيت دوركنندگى حشرات باشند و 
بدين وسيله از خراب شدن گل ها و برگ ها جلوگيرى كنند يا ممكن 
است به عنوان جلب كننده حشرات عمل كنند و بدين وسيله عمل 

گرده افشانى را تسهيل سازند.
معمول  روش هاى  مى شوند.  تهيه  مختلفى  روش هاى  با  اسانس ها 
استخراج اسانس ها سه روش تقطير با آب، تقطير با آب و بخار و 
و  كربن  اكسيد  استخراج دى  بخار مستقيم، پرس سرد،  با  تقطير 

استخراج حالل است. 
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مشخصات فنى:
را  مترمكعب   300 حجم  به  فضايى  است  قادر  دستگاه  اين 

ظرف مدت 4 دقيقه پوشش دهد
با حفظ خواص  تغيير،  كوچكترين  بدون  اسانس  رايحه  پخش 

كامل عصاره
قابليت استفاده به صورت روميزى و نصب روى ديوار

قابليت زمان بندى روشن وخاموش به طور اتوماتيك
قابليت استفاده در آروماتراپى ( عطر درمانى ) با تنوع بسيار 

زياد رايحه
داراى 3 وضعيت توربو، نرمال و اكونوميك

مجهز به سيستم كنترل از راه دور / دماسنج ديجيتال/داراى 
حافظه دائمى 10 ساله

ميزان مصرف انرژى : 4 وات 
ابعاد دستگاه : 24× 14× 18 سانتيمتر / وزن دستگاه : 2/4 

كيلوگرم
و  فروش  از  پس  دستگاه،خدمات  تعويض  ضمانت  سال  يك 

پشتيبانى عصاره مصرفى 10ساله

خوشبو كننده ى هوا 
مدل شميم 2

مشخصات فنى :
اين دستگاه قادر است فضايى به حجم 3000 متر مكعب را در 

مدت حداكثر 5 دقيقه پوشش دهد
قابليت زمان بندى روشن و خاموش بصورت ديجيتال

قابليت برنامه ريزى دستگاه جهت كاركرد هوشمند (بر حسب 
دقيقه، ساعت و روزهاى هفته)

حفظ  و  رايحه  تغيير  بدون  رايحه  پخش  تنظيم شدت  قابليت 
كامل خواص رايحه

قفل    / توربو  و  عادى  كاركرد  قابليت  دائمى،  حافظه  داراى 
صفحه كليد

داراى صحفه نمايشگر(LCD) / مجهز به سيستم كنترل از راه 
دور / دماسنج ديجيتال

داراى پايه مخصوص براى نصب بر روى ديوار / مخزن قابل 
شستشو

ميزان مصرف انرژى : 40 وات
ابعاد دستگاه 35 × 33 ×32  سانتيمتر / وزن :11 كيلوگرم

مصرف ناچيزعصاره (250 سى سى براى 6 تا 12 ماه)
و  از فروش  تعويض دستگاه، خدمات پس  يك سال ضمانت 

پشتيبانى عصاره مصرفى 10 ساله

خوشبو كننده ى هوشمند هوا 
مدل عطريا

رايــحــه از  ــار  ــرش س احــســاســى 

طراحى و ساخته شده در پارك علم و فن آورى دانشگاه تهران
داراى گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتى
(ISIDO) داراى تائيديه از سازمان توسعه نوآورى هاى جهاد دانشگاهى

GS1 داراى ايران كد و كد بين المللى


