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AROMAMASSAGE 

Æteriske olier er konsentrerde essenser fra aromatiske planter. De indeholder 
terapeutiske virkestoffer og bruges blandt andet i aromamassage. 

De æteriske olier har en lang historie og var højt skattet i gamle kulturer i Østen og 
Midtøsten inklusiv Egypt, Kina og India. 

Aromaterapi betyder egentlig duftterapi, men æteriske olier virker på to måder: 

• Via kapilærårene i huden og  
• via duftesansen. 

Nyere undersøgelser viser at æteriske olier fragtes med blodet til kroppens organer og 
til sidst gennom udskillelsesorganene. 

Hele prosessen tager fra 30 min. til 12 timer (dette kan være individuelt). 

Aromamassagens egenskaber:  

• Giver bedre psykisk og fysisk velvære. 
• Styrker immunforsvaret. 
• Løsner op for spændinger og stressmuskulatur. 
• Stimulerer blodsirkulationen  

DEN PRIMÆRE DRIVKRAFT FOR GRØNT LER 

Jeg har i flere år selv brugt og distrubiert naturmiddelet, Vertargil grønt ler, med 
meget god erfaring. 

Anvendelsen af ler har en lang historie.  

 



Næsten hver nation har ler eller mudder behandlinger i deres medicinske traditioner. 
Der er mange typer af ler. Grøn, rød, hvid, gul og grå / brun lerjord er alle arter, der 
kan bruges som et helseprodukt. Ler er et levende, intelligent stof, hvis virkning er 
aldrig blevet efterlignet i laboratoriet. Det renser, det sætter alle mulige regenerative 
processer i bevægelse og harmoniserer hele økologien i kroppen.  

Kroppens unikke evne til at absorbere ler er vigtig da ler binder mange giftstoffer og 
hjælper med at opnå bortskaffelse af dette affald fra vores kroppe. Farven har at gøre 
med sammensætningen af mineraler. Alle typer ler er rensende, opløftende og 
forfriskende, men adskiller sig således; grønt ler er stærkt rensende, mens grå / brun 
lerjord er mere konstruktivt. 

VIDSTE DU? 

• Ler i forhistorisk tid blev brugt som en rensecreme til sår?  

• De gamle egyptere brugte mudder fra Nilen og smurte det på betændte sår og 

det blev brugt til mumifikation?  

• Indianerne i århundreder brugte de kræfter der var i ”Moder Jord”?  

• Franske soldater under Første Verdenskrig blev beskyttet mod dysenteri af 

mudder, som blev føjet til sennep og brugt i deres mad?  

• I vor tid, de primitive stammer i Afrika, Amerika og Australien spiser ler mod 

diarré, kvalme og mavesmerter.  

BRUGSOMRÅDER FOR LER 

• Omslag til sår og skader (infektion) 

• Muskelsmerter  

• Maske 

• Indvortes rens (pulver udblandet i vand) 

For masker, kropsindpakninger og kompresser kan grønt ler formes til en pasta ved at 
tilføje: rent (kilde) vand, vegetabilske olier, æteriske olier eller en kombination af 
disse.  

UDVORTES BRUG:  

Uren hud, lett eksem, lettere psoriasis, arr og betendte sår samt betendelser/ 
infektioner generelt.God for lettere forbigående rygproblem og muskelsmerte. 

INDVORTES BRUG:  

Lindrer fordøyelsesproblemer, betendelsesbetingede mavesmerter og tarmirritasjon. 


