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POVZETEK
Eterična olja delujejo kot kozmetično aktivne sestavine, prav tako pa jih predvsem v
naravni kozmetiki uporabljamo z namenom odišavljanja kozmetičnih izdelkov. Negativna
stran njihove uporabe je, da lahko povzročajo alergije in dražijo kožo, zato moramo biti pri
uporabi previdni. Eterična olja so zmesi hlapnih aromatičnih spojin, ki jih zaznavamo s
čutom voha kot intenziven in pogosto zelo specifičen vonj. V diplomski nalogi nas je
najprej zanimalo, kako vonjave zaznavamo ter kako vonj dojemajo otroci. Ker je center za
voh del limbičnega sistema, lahko vonjave povezujemo s čustvi in spomini. Otrokom voh
predstavlja tudi vir informacij o okolju, saj predmete ali osebe velikokrat opišejo glede na
njihov vonj. In ker se uporaba otroške naravne kozmetike povečuje, smo raziskali, za
katere vonjave otroci menijo, da so najbolj primerne za odišavljanje kozmetičnih izdelkov.
Poiskali smo različne izdelke naravne kozmetike za čiščenje in nego kože, namenjene
otrokom, ter s pomočjo sestave izdelkov INCI ugotovili, katera eterična olja najpogosteje
uporabljamo za odišavljanje tovrstnih izdelkov. Ugotovili smo, da je na trgu najpogostejša
dišava eterično olje sivke, medtem ko sta eterični olji pelargonije in ilanga sicer pogosti,
vendar običajno v kombinaciji z drugimi dišavami.
V drugem delu smo z anketo raziskali, kakšno je mnenje otrok glede odišavljanja
kozmetičnih izdelkov ter kaj otroci menijo o uporabi eteričnih olj pelargonije, sivke in
ilanga za odišavljanje izdelkov. Zanimala nas je tudi asociacija na barvo ovojnine izdelka,
ki je odišavljen z izbranim najljubšim eteričnim oljem. Rezultate smo analizirali s pomočjo
programa IBM SPSS Statistics. Anketirali smo 263 otrok iz različnih slovenskih šol, starih
med 6 in 15 let. Ugotovili smo, da otroci raje uporabljajo odišavljene kot neodišavljene
kozmetične izdelke. Med vonji eteričnih olj pelargonije, sivke in ilanga se jim zdi najbolj
primeren za odišavljanje kozmetičnih izdelkov vonj eteričnega olja sivke, najmanj pa
ilanga. Pri ocenjevanju eteričnih olj se je izkazalo, da so iste vonje ocenjevali kot manj
prijetne pri vzorcih s skritim imenom. V povezavi z izbrano najljubšo dišavo sivke pa
menijo, da je ustrezna barva ovojnine izdelka vijoličasta, bela ali rumena.
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ABSTRACT
Essential oils are used as cosmetically active ingredients and are also popular in natural
cosmetics for the purpose of perfuming cosmetic products. Negative sides of using
essential oils in cosmetics are skin irritation and allergic reactions, therefore a careful use
is required. Essential oils are mixtures of volatile aromatic compounds that are perceived
by the sense of smell, as an intense and very specific scent. Firstly, we researched how our
olfactory system actually works and how children perceive odour. Because the olfactory
center is part of the limbic system, odours can be associated with emotions and memories.
For children, smell is also a source of information about the environment, as they often
describe objects or persons according to their smell. As the use of natural cosmetics for
children increases, we researched which scents children find most suitable for the
perfuming of cosmetic products. We searched for natural products for cleansing and skin
care intended for children and then studied products' INCI compositions to find out which
essential oils are most commonly used for the perfuming of cosmetic products intended for
children. The most common essential oil on the market is lavender. Geranium and ylang
essential oils are often used as fragrances, however, they are usually found in combinations
with other fragrances, rarely independently.
In the second part, we conducted a survey to investigate which essential oils are desired
among children for the perfuming of cosmetic products and to gain knowledge about their
opinion regarding the use of geranium, lavender and ylang essential oils for the perfuming
of cosmetic products. We were also interested in their opinion regarding the use of the
most appropriate colour for the product's packaging in connection with the favourite
essential oil. Results were analysed using IBM SPSS Statistics program. We surveyed 263
children from various Slovenian schools, aged between 6 and 15 years. We discovered that
children prefer scented over unscented cosmetics. Among the studied essential oils, they
find lavender as the most suitable and ylang as the least suitable essential oil for the
perfuming of cosmetic products. The same scents were found to be less pleasant in samples
with a hidden name, when evaluating essential oils. Regarding the selected favourite
lavender fragrance, they consider the most appropriate product’s packaging colour to be
purple, white or yellow. Previous knowledge of essential oils does effect evaluation, but
not significantly. In connection with the selected favourite fragrance, they chose purple,
white or yellow as the most appropriate colours for the product's packaging.
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1. UVOD
Pri poplavi različnih kozmetičnih izdelkov na trgu je lahko za odločanje, katerega kupiti,
vonj zelo velikega pomena, zato je odišavljanje izdelkov zelo pomembno v kozmetični
industriji (1). Vonje namreč povezujemo neposredno s čustvi in spomini, zato lahko imajo
na nas večji vpliv kot recimo izgled ovojnine, ki je tudi zelo pomemben del marketinške
predstavitve kozmetičnega izdelka (2). Uporaba naravne kozmetike je med potrošniki
čedalje bolj pogosta, pri čemer za odišavljanje najpogosteje uporabljamo eterična olja.
Vonj eteričnega olja sivke že vrsto let velja za eno izmed najbolj priljubljenih dišav za
odišavljanje kozmetičnih izdelkov za čiščenje in nego kože ter las (2). Ali je ta vonj
priljubljen tudi med mlajšimi generacijami ali bi otroci raje posegali po izdelkih,
odišavljenih z eteričnima oljema pelargonije in ilanga, bomo raziskali v tej diplomski
nalogi. Najprej pa se spoznajmo z vohom in eteričnimi olji.

1.1.

VOH

Voh je zelo pomemben čut našega organizma, čeprav se ljudje v splošnem tega premalo
zavedamo. Primarno je bil voh pri človeku (še vedno pri živalih) zelo pomemben za
prepoznavanje užitnosti hrane (pokvarjeno, nepokvarjeno), groženj (zaznavanje vonja
plenilcev), pri izbiri spolnega partnerja (zaznavanje feromonov, ki jih izloča nasprotni
spol) ter pri komunikaciji. Danes njegova funkcija ni več toliko namenjena preživetju, je
bolj estetska. Že pri izbiri partnerja voh nima več glavne funkcije pri odločanju, saj ljudje
svoj naravni telesni vonj prekrivamo oz. spreminjamo z uporabo različnih kozmetičnih
izdelkov (deodorantov, parfumov). Tudi hrani dodajamo začimbe ter tako spreminjamo
vonj in privlačnost hrane (2, 3).
Receptorji za voh (olfaktorni receptorji) se nahajajo v strehi nosne votline, v predelu
sluznice, pokrite z olfaktornim (vohalnim) epitelijem. Ta je sestavljen iz treh vrst celic:
bazalnih, opornih in čutnih (nevroni) (4). Čutne celice imajo na delu, ki štrli iz epitelija in
je v neposrednem stiku z zrakom, migetalke, podobne majhnim laskom, ki nosijo
receptorje. Drugi del celice, ki mu rečemo akson (telo nevrona), sega do olfaktornega
bulbusa, ki je takoj za nosno votlino. Iz bulbusa gre signal v možgane. Čutna celica je tako
neposredna povezava med možgani in zunanjim svetom. V olfaktornem epiteliju najdemo
1

tudi živčne matične celice, zato se vohalne čutne celice za razliko od ostalih redno
obnavljajo. Zgradba olfaktornega sistema je predstavljena na sliki 1 (2).

Slika 1: Zgradba olfaktornega sistema; 1: olfaktorni bulbus, 2: nevroni, 3: kost, 4: vohalni epitelij, 5:
glomeruli, 6: čutne celice (vir: Chabacano – from Image:Brain human sagittal section.svg Image:Head
lateral mouth anatomy.jpg by Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1743576).

Vonjave oz. molekule, ki jih zaznamo, morajo biti majhne, hlapne in ustrezno lipofilne, da
se vežejo na receptorje v olfaktornem epiteliju. Ko pride do vezave, se receptorjem, ki so
posebno vezani membranski proteini, spremeni struktura. Aktivirajo se signalni proteini G,
ki povzročijo kaskado dogodkov. Pride do odprtja kalcijevih kanalov, da lahko kalcijevi
ioni vstopijo v celico. To povzroči spremembo membranskega potenciala (notranjost celice
postane manj negativna kot prej), nastane električni signal, ki se prenese preko aksonov
vohalnih nevronov v vohalni bulbus in nato naprej v centralni živčni sistem (2, 4, 5, 6). V
olfaktornem bulbusu se aksoni združujejo v glomerule. Pri tem je zanimiva anatomija
nosu, saj so receptorji po olfaktornem epiteliju razporejeni naključno, se pa aksoni
nevronov istih receptorjev združujejo v enem glomerulu, zato je število glomerulov enako
številu vrst receptorjev (2). Center za voh se nahaja v senčnem režnju možganske skorje
(4). Je del limbičnega sistema, zato lahko povezujemo vonjave s čustvi in spominom (2).
Ljudje vonje kategoriziramo. Raziskave kažejo na to, da so te kategorije kodirane kot
prostorske skupine v centru za voh, v naših možganih. Vonjave, ki spadajo v isto
kategorijo zaznavanja, izkazujejo podobno topografijo vzorcev. Do sedaj so potrdili obstoj
kategorij za citrusne, lesne, cvetlične, sadne in vsakodnevne vonje (8).
Sesalci imamo okrog 1000 genov, ki kodirajo receptorje za voh. Če ima DNA sesalca
povprečno okrog 100.000 genov, je to kar 1 % naših genov, zapisanih samo za čutilo voha.
2

To nam pove, kako pomemben je bil voh za preživetje v preteklosti. Imamo okrog 350
različnih tipov čutnih celic oz. receptorjev na njih. Vsak se veže z omejenim številom
molekul vonjav. Zaznamo lahko okrog 10.000 različnih vonjev, torej se vsak od
receptorjev odziva na več različnih molekul in pa enaka molekula se veže na več različnih
receptorjev. Možgani nato določijo, za kateri vonj gre glede na kombinacijo aktiviranih
receptorjev (2).

1.2.

OTROCI IN VONJ

Receptorji za voh opravljajo svojo funkcijo že nekaj tednov pred rojstvom otroka.
Novorojenčki zaznavajo vonje precej dobro. Po nekaj dneh lahko prepoznajo vonj matere
oz. njenega mleka ter ga razlikujejo od drugih. Ob izpostavljenosti prijetnim vonjem se
obrnejo v smer izvora (zaznajo, od kod vonj prihaja) oz. če jim je vonj neprijeten, se
obrnejo stran (9).
Otroci zaznavajo vonje tako dobro kot odrasli v tridesetih in bolje kot starejši ljudje, saj se
zaznavanje vonja s staranjem slabša. Na drugi strani pa se prepoznavanja vonjev učimo z
leti in izkušnjami, zato je prepoznavanje vonjev pri otrocih slabše kot pri starejših (10). Za
otroke je voh zelo pomemben čut, saj jim vonji predstavljajo vir informacij o svetu.
Predmete ali osebe velikokrat opišejo glede na njihov vonj. Raziskave kažejo, da je za
mnenje o oceni prijetnosti smiselno vprašati otroke, ki so stari pet let ali več, saj naj bi bili
otroci takrat zavestno sposobni razlikovati med prijetnim in neprijetnim. Pri tem je treba
upoštevati oz. prilagoditi tip vprašanj (8).

1.3.

ETERIČNA OLJA

Eterična olja so zmesi hlapnih aromatičnih spojin, ki nastajajo v rastlinah kot produkt
sekundarnega metabolizma. Nastajajo in zbirajo se v žleznih strukturah, kot so trihomi na
povrhnjici ali votline in kanali v notranjosti. Hlapne spojine nastajajo v vseh rastlinskih
organih: v cvetovih, listih, semenih, plodovih, steblih in koreninah. Pri nekaterih rastlinah
so razširjene po celi rastlini, pri drugih le v nekaterih organih (1, 11).
Najpogostejši proces pridobivanja eteričnih olj je destilacija z vodo ali vodno paro, kjer
rastlinski material vremo v vodi ali skozenj spuščamo vodno paro, pri tem pa hlapne
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spojine iz rastline, skupaj z vodo, hlapijo. Sledi ohlajanje, pri čemer pride do kondenzacije.
Eterična olja se z vodo ne mešajo (večinoma na vodi plavajo), zato je ločitev enostavna.
Zaradi visoke temperature pa se lahko kemijska struktura snovi v eteričnih oljih spremeni
in se zato razlikuje od hlapnih spojin, prvotno prisotnih v rastlini. Hladno stiskanje
uporabljamo predvsem za pridobivanje eteričnih olj agrumov. Lupino s hlapnimi snovmi
mehansko uničimo, s centrifugiranjem pa nato ločimo sproščene hlapne snovi in rastlinske
pigmente od izhodnega rastlinskega materiala. Ta proces navadno izvajamo pri sobni
temperaturi, zato se kemijska struktura eteričnih olj ne spreminja. Za hladno stiskanje je
potrebna ustrezna, mehka konsistenca materiala in pa vsaj 0,5-odstotna vsebnost eteričnih
olj. Na visoko temperaturo občutljiva eterična olja in pa eterična olja, ki so prisotna v
rastlinah v zelo malih količinah, pridobivamo z ekstrakcijo. Kot topila pri tem uporabljamo
lipide (npr. svinjska mast, rastlinska olja), organska topila (npr. petroleter, heksan) in
superkritični ogljikov dioksid (1, 11).
Za eterična olja je značilna močna hlapnost, pri čemer se razvije intenziven in pogosto zelo
specifičen vonj. V vodi so netopna, so pa dobro topna v masteh, oljih, alkoholih (70 % ali
več) in v organskih topilih. Večinoma imajo manjšo gostoto od vode, so brezbarvna ali
rahlo rumenkasto obarvana. Imajo značilna okus in vonj, ki ju lahko človek zazna celo v
velikih razredčitvah (11).
Eterična olja lahko vsebujejo eno prevladujočo spojino, lahko pa so kompleksno
sestavljena iz več kot 100 različnih spojin. V skupino rastlinskih drog z eteričnimi olji
uvrščamo tiste, ki v splošnem vsebujejo od 1 do 2 %, včasih tudi do 20 % eteričnih olj.
Eterično olje iste rastlinske vrste se lahko po sestavi razlikuje zaradi različnih pogojev rasti
rastline (kraj rasti, talne razmere, podnebne razmere) pa tudi zaradi načina in časa
pobiranja. Eterična olja, ki jih pridobivamo iz iste botanične vrste rastline, a imajo zaradi
različnih dejavnikov različno kemijsko strukturo, imenujemo kemotipi. Pogosti so pri
eteričnih oljih rastlin iz družine usnatic, iz katere prihaja tudi sivka (1, 11).
Eterična olja so večinoma sestavljena iz terpenov, terpenoidov in fenilpropanoidov.
Terpeni so ogljikovodiki z osnovno enoto izoprena, terpenoidi pa so derivati terpenov
(alkoholi, aldehidi, estri, ketoni …). V eteričnih oljih se nahajajo kot monoterpeni oz.
monoterpenoidi (imajo dve izoprenski enoti) ali kot seskviterpeni oz. seskviterpenoidi
(vsebujejo tri izoprenske enote, npr. bisabolol, farnezol)). Monoterpen(oid)i so neciklični
(npr. geraniol, linalool, citronelal), monociklični (npr. limonen, mentol, timol) ali biciklični
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(npr. tujon, kafra, borneol). Fenilpropanoidi pa so sestavljeni iz benzenovega obroča kot
osnovne enote, na katerega je pripeta stranska veriga iz treh ogljikovih atomov (npr.
evgenol, anetol). Vsebujejo lahko tudi druge funkcionalne skupine, npr. fenolno in metoksi
(1, 11).
Eterična olja kot kozmetično aktivne sestavine izkazujejo veliko pozitivnih učinkov: lahko
delujejo protivnetno in pomirjujoče pri negi vnete kože, kot vazodilatatorji za povečanje
prekrvitve kože pri negi uvele zrele kože, protimikrobno pri negi aknaste kože itd.
Negativna stran njihove uporabe pa je, da lahko povzročajo alergije in dražijo kožo (11).

1.3.1.

ETERIČNO OLJE PELARGONIJE

Pelargonije razvrščamo v več skupin: zonalne (pasaste, pokončne), žlahtne (kraljevske,
angleške), viseče (bršljanke), pelargonije z okrasnimi listi, dišeče in miniaturne (13, 14).
Poznamo že več kot 250 vrst in sort pelargonij, ki so priljubljene kot okenske in balkonske
rastline (1, 12). Različne sorte dišeče pelargonije imajo vonj po vrtnici, poprovi meti,
limoni, pomaranči, jagodi, kafri, muškatnem oreščku, začimbah, marelici, jabolku,
ingverju in kokosu, zato ni presenetljivo, da jih uporabljamo tudi v kulinariki (15).

Slika 2: Dišeča pelargonija (vir: Eric Hunt – Own work, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1326170).

Dišečo pelargonijo (tudi geranija ali rožnovinka) z znanstvenim imenom Pelargonium
graveolens L'Hér (slika 2) uvrščamo v družino krvomočničevk (Geraniaceae) (1). Je
trajnica južnoafriškega izvora. Zraste kot grmiček do višine 1 m. Liste ima dlanasto
deljene, globoko vrezane, dlakave in zelo aromatične, cvetovi pa so drobni in običajno
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svetlovijoličaste barve. Pelargonija cveti od zgodnje pomladi do pozne jeseni (13). Njen
cvet vsebuje do 0,2 % eteričnega olja, ki ga pridobivamo z destilacijo z vodno paro. Je
rumenozelene do zelene barve, z bogatim cvetličnim vonjem, ki spominja na preplet vonja
vrtnice, citrusov, sladkega in zeliščnega (1).
Eterično olje pelargonije sestavljajo: (–)-citronelol (21 %), geraniol (18 %), (–)-linalool
(13 %), (–)-citronelilformiat (8,4 %), gernailformiat (7,6 %), (–)-izomenton (7,2 %), 6,9gvajadien (3,9), gernailbutirat (1,3 %), nerol (1,2 %), 2-feniletiltiglat, (+)-menton, (–)-rožni
oksid (1).
Uporaba:
Eterično olje pelargonije so tradicionalno uporabljali v Južni Afriki za zdravljenje astme,
pri krčih v trebuhu (sprošča gladke mišice), pri driski, slabosti, bruhanju in nespečnosti; v
Novi Mehiki pa so liste, pomešane s kisom in soljo, uporabljali lokalno za zdravljenje
glavobola (15). Danes eterično olje pelargonije najpogosteje uporabljamo v kozmetični
industriji, kjer ga najdemo v kozmetičnih izdelkih za prhanje, čiščenje obraza, tonikih,
kremah in parfumih. Ker deluje protivnetno, ga lahko uporabimo pri negi razdražene kože,
primerno pa je tudi za nego poškodovane kože z manjšimi ranami in udarninami. Uravnava
izločanje sebuma, zato je primerno za vse tipe kože, še posebej mastnega (1). Izkazuje
protiglivične, protimikrobne in antioksidativne učinke (1, 15, 16, 17). Zelo pogosto je v
repelentih proti npr. komarjem in klopom. Eterično olje pelargonije lahko uporabljamo v
kulinariki kot aromo (dodajajo ga v npr. želatino, puding, sladkarije, alkoholne in
brezalkoholne pijače). Pogosto pa ga uporabljamo tudi v aromaterapiji, kjer deluje
sproščujoče (15). Načeloma velja za varno, pojavi alergij pri dermalni uporabi eteričnega
olja pelargonije pa so redki (1).

1.3.2.

ETERIČNO OLJE SIVKE

Sivka (slika 3) je ena najstarejših poznanih dišavnih in zdravilnih rastlin (18). Uporabljali
so jo že stari Rimljani za odišavljanje kopeli. Od tod naj bi izhajalo tudi njeno drugo ime
lavandula ali lavanda, iz latinske besede za umivanje – lavare (11). Sivko uvrščamo v
družino ustnatic (Lamiaceae). Rastlina izvira iz sredozemskih gorskih območij, ki veljajo
za suha rastišča (19). V Dalmaciji, Grčiji, Franciji, Iranu in severni Afriki jo še vedno na
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veliko gojijo za pridobivanje eteričnega olja (11). Vsebuje 1 do 3 % eteričnega olja, ki ga
pridobivamo z destilacijo z vodno paro (1).

Slika 3: Sivka (avtor: Katja Kladnik).

Rastlina zraste v višino do 1 m. Njene korenine so močno razvite, iz njih izhaja veliko
stebel, ki so spodaj olesenela. Listi so suličasti in celorobi ter nameščeni navzkrižno. Dolgi
so od 1 do 6 cm in nekaj mm široki. Listi so zgoraj sivozelene barve, spodaj pa beli in
poraščeni (1). Sivka cveti julija in avgusta, cvetovi pa so beli, vijoličasti in modri, obstajajo
pa tudi sorte s svetlo rdečkastimi cvetovi (1, 11, 19).
Poznamo več vrst sivke, ki jih uporabljamo za pridobivanje eteričnega olja:
1. Prava sivka: Lavandula angustifolia Mill. (syn. Lavandula officinalis Chaix ex
Vill.), tudi lavanda ali ozkolistna sivka.
Eterično olje prave sivke je svetlorumeno ali pa brez barve. Ima sladek, cvetlično-zeliščen
vonj z lesno-balzamičnim podtonom. Rastlinski deli, ki jih uporabljamo za destilacijo, so
zel, steblo, cvet in list (1). Najbolj pogosti kultivarji (sorte) prave sivke so: 'English', 'Grey
Lady', 'Lady' in 'Hidcote' (20).
Eterično olje prave sivke (cvet) sestavljajo: (–)-linalool (20–50 %), (–)-linalilacetat (30–40
%), (E)-β-ocimen (3–7 %), terpinen-4-ol (3–5 %), (–)-lavandulol (0,1–5 %), (–)-
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lavandulilacetat (2–3 %), 3-oktanon (do 3 %), 1,8-cineol (1–2 %), (+)-limonen (do 1 %), 1okten-3-ol (do 1 %) (1).
Ker eterično olje sivke vsebuje veliko linaloola, je potrebno pri formuliranju biti pozoren,
da izdelujemo izdelke, v katerih koncentracija linaloola ne presega 0,001 % (za izdelke, ki
ostanejo na koži) oz. 0,01 % (za izdelke, ki se sperejo s kože), kar je zakonodajno določena
meja vsebnosti, saj je linalool eden najpogostejših dišavnih alergenov (1).
2. Lavandin: Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel (syn. Lavandula hybrida),
tudi hibridna sivka.
Lavandin je križanec med pravo in širokolistno sivko. Je najpogosteje uporabljana surovina
izbora za kozmetično in parfumerijsko industrijo. Prednost lavandina pri pridobivanju
eteričnega olja sivke je, da je večji od prave sivke in lahko daje tudi do dvakratno količino
eteričnega olja (1). Eterično olje prave sivke velja zaradi večje vsebnosti linalilacetata za
bolj kakovostno, vendar je eterično olje lavandina dober približek, z večjim izkoristkom in
nižjo ceno. Druga pomembna razlika v kemijski sestavi je približno 10 % kafre v
eteričnem olju lavandina, prava sivka pa ga vsebuje manj kot 1 % ali pa sploh ne.
Kultivarji prave sivke imajo prednost tudi v tem, da cvetijo približno 14 dni prej kot
kultivarji lavandina. 'Grosso', 'Abrialis' in 'Super' so najbolj uporabljani kultivarji lavandina
(20, 21).
Rastlinski deli, ki jih uporabljamo za pridobivanje eteričnega olja, so zel, steblo, cvet in
list. Vonj lavandina je odvisen od kultivarja; 'Super' spominja na vonj prave sivke (vsebuje
več linalilacetata in linaloola), 'Abrialis' na vonj širokolistne sivke (ima več 1,8-cineola in
kafre), 'Grosso' pa na vonj muškatne kadulje (ima največ linalilacetata in terpinen-4-ola)
(1).
Sestava eteričnega olja lavandina (cvet): (–)-linalilacetat (30–50 %), (–)-linalool (5–40 %),
(+)-kafra (5–10 %), 1,8-cineol (3–8 %), terpinen-4-ol (2–4 %), (–)-lavandulilacetat (1–3
%), (E)-β-ocimen (1–2 %), (–)-lavandulol (1–1,5 %), (+)-limonen (0,5–1 %) (1).
3. Širokolistna sivka: Lavandula latifolia Medik. (syn. Lavandula spica L.), tudi
spika.
Eterično olje širokolistne sivke je zeliščnega vonja z ostrejšo aromo kafre. Rastlinski del,
ki ga uporabljamo, je zel (1).
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Sestava eteričnega olja širokolistne sivke (cvet): (–)-linalool (30–50 %), 1,8-cineol (20–35
%), (+)-kafra (8–20 %), (–)-linalilacetat (do 3 %) (1).

Uporaba:
Eteričnemu olju sivke pripisujejo veliko pozitivnih učinkov. Uporabljali so ga že v starem
Rimu za odišavljanje kopeli in pri porodih, saj naj bi blagodejno in sproščujoče vplivalo na
mater ter tako pomagalo pri zmanjševanju bolečine. Deluje proti želodčnim težavam,
glavobolom, pri težavah s spanjem. Sivkin čaj in eterično olje pomagata pri prebavi
(karminativno delovanje, pospešujeta izločanje žolča), proti migreni, nespečnosti in kot
pomirjevalo za živce. Eterično olje sivke se kot eno izmed najbolj pogostih eteričnih olj
pojavlja pri masažah in v aromaterapiji, izboljšuje počutje, deluje sproščujoče, pomirjujoče
oz. sedativno ter antidepresivno. Pomaga tudi pri lajšanju bolečin, pri opeklinah in
zmanjševanju brazgotin. Eterično olje sivke dodajamo v ogromno izdelkov kot dišavo,
tako v parfume kot v številne izdelke za čiščenje in nego kože (tako suhe kože, mešane kot
tudi mastne, mlade, zrele, tudi otroške), mila, mehčalce za perilo in drugo. Izkazuje
protimikrobne, protiglivične in protivnetne učinke (1, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23).

1.3.3.

ETERIČNO OLJE ILANGA

Dišeča kananga oz. ilang ali ilang-ilang (Cananga odorata (Lam.) Hook. F. & Thoms.)
izvira iz Indonezije in Malezije. Spada v družino Annonaceae (anonovke). Poznamo dve
obliki rastline; Cananga odorata f. genuina in Cananga odorata f. macrophylla. Iz prve
pridobivamo eterično olje ilanga, iz druge pa eterično olje kanange (1).
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Slika 4: Dišeča kananga (vir: Prenn – own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20762059).

Kananga je od 10 do 20 m hitro rastoče visoko tropsko drevo, ki lahko zraste tudi do 5 m
na leto. Liste ima eliptične, gladke, svetleče, temnozelene barve, ki so dolgi do 20 cm.
Njeni cvetovi (slika 4) so šestštevni in oblikovani v viseča socvetja iz 4 do 12 posameznih
cvetov (po obliki spominajo na morsko zvezdo s tankimi kraki). Ima zelo aromatične
cvetne liste, ki so nežni, sprva zelenorumeni, ko dozorijo pa temnorumeni ali rjavorumeni
(1). Cvetijo skozi vse leto (24).
Sestava eteričnega olja ilanga: (–)-linalool (35 %), benzilacetat (12 %), metilbenzoat (6,5
%), benzilbenzoat (6,2 %), germakren D (5,5 %), (E,E)-farnezen (2,3 %), benzilalkohol
(2,2 %), cinamilacetat (2,1 %), geranilacetat (2 %), α-pinen (1,9 %), β-kariofilen (1,7 %),
etilbenzoat (1,5 %), benzilsalicilat (1,4 %), ilangen, p-metilanisol (1).
Eterična olja ilanga so bistre tekočine z bledo rumenkasto do temnejšo rumeno barvo,
katerih vonj je odvisen od posameznih frakcij, vendar vsa spominjajo na jasmin. Imajo
eksotično cvetličen ton z mehkimi ali močnimi lesnimi notami. Glavne države proizvajalke
eteričnega olja ilanga so Komorski otoki, Madagaskar in Vietnam (24).
Cvet dišeče kanange vsebuje do 1,2 % eteričnega olja, ki ga pridobivamo z destilacijo z
vodno paro (1). Pri tem je postopek nekoliko drugačen od klasične destilacije, saj pri
različnih časovnih intervalih pridobivamo različne frakcije eteričnega olja ilanga, ki se med
sabo razlikujejo. Pridobimo od 4 do 5 frakcij olja, ki imajo različne tržne vrednosti. Prvo
frakcijo imenujemo ekstra (pridobljena nekje od 1 do 1,5 ur po začetku destilacije), sledi
ekstra super (narejena iz frakcije ekstra, ki ji s frankcionirno vakuumsko destilacijo
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odstranijo sestavine z določenim intervalom vrelišča). Nato prvi frakciji (pridobljeni nekje
od 2 do 2,5 ur po začetku destilacije) sledita še druga (pridobljena od 3 do 3,5 ur po
začetku destilacije) in tretja (pridobljena od 6 do 7 ur po začetku destilacije). Prve frakcije
so najpomembnejše za izdelavo finih dišav v parfumerijski industriji (1, 25).
Z združevanjem posameznih frakcij lahko izdelamo tudi »ilang komplet«. Ta je po barvi in
vonju nekje med eteričnim oljem ilanga frakcije ekstra (svetlorumeno, močneje izražen
sladko-cvetlični ton) in eteričnim oljem ilanga tretje frakcije (rumene barve, sladek
cvetlični vonj z balzamičnim-lesnim podtonom). Eterično olje kanange je drugačno, saj
ima močnejšo barvo (že skoraj oranžno), je bolj viskozno, z ostrejšim vonjem, kjer se
cvetlična aroma meša z izrazitim lesnim podtonom (1).

Uporaba:
Eterično olje ilanga je eno izmed najbolj uporabljanih eteričnih olj v kozmetični in
parfumerijski industriji, uporabljamo pa ga tudi v prehrambeni industriji kot izboljševalec
okusa (v sladoledih, sladkarijah, žvečilnih gumijih). Njegova uporaba je zelo pogosta v
šamponih, gelih za prhanje, kremah, losjonih, masažnih oljih in drugih izdelkih za nego
kože. Najdemo ga celo v odišavljenih svečah. Kot kozmetično aktivna sestavina v
šamponu ali olju za lase pomaga proti cepljenju las, v izdelkih za nego kože pa pri
uravnavanju izločanja sebuma. Dokazano deluje tudi antioksidativno, protimikrobno,
pomaga pri preprečevanju nastanka biofilma pri določenih bakterijah. Ima tudi repelentno
delovanje. Zelo pogosto ga uporabljamo v aromaterapiji, in sicer pri depresiji, nervozi,
visokem krvnem tlaku, težkem dihanju, delovalo naj bi tudi kot afrodiziak. Dermalna
uporaba pomaga tudi pri srbenju in prhljaju (1, 24, 25, 26, 27).
Dermalna uporaba eteričnega olja ilanga je načeloma varna, vendar so znani primeri
pojava kontaktnega dermatitisa in alergij, tako kot pri večini eteričnih olj (24).
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2. NAMEN DELA
Trend naravne kozmetike se iz dneva v dan povečuje. Starši, ki kupujejo naravno
kozmetiko, iščejo tudi izdelke, ki bi ustrezali njihovim otrokom. V prvem delu diplomske
naloge bomo preverjali, katera eterična olja so najpogostejša v kozmetičnih izdelkih za
otroke na trgu. V fizičnih trgovinah oz. drogerijah ter v spletnih trgovinah, ki prodajajo
naravno kozmetiko, bomo poiskali kozmetične izdelke, namenjene otrokom, ter iz sestavin,
ki so na izdelkih označene z imeni INCI, dobili informacije, katera eterična olja se
najpogosteje pojavljajo v izdelkih. V drugem delu bomo s pomočjo ankete ugotavljali, ali
bi uporaba vonjev eteričnih olj pelargonije, sivke in ilanga za odišavljanje kozmetičnih
izdelkov, otrokom ustrezala. Pri anketiranju bomo uporabili dva tipa vprašalnikov, s
pomočjo katerih bomo preverjali vpliv predhodnega poznavanja vonjev eteričnih olj na
ocenjevanje. Pri tem bomo pri prvem tipu vprašalnika prikrili imena eteričnih olj s
številkami, pri drugem tipu pa bodo imena preiskovanih eteričnih olj otrokom podana.
Rezultate bomo nato obdelali s programom IBM SPSS Statistics, s pomočjo katerega bomo
dobljene rezultate predstavili grafično, jih nato interpretirali ter primerjali z rezultati iz
prvega dela. Rezultati raziskave so lahko koristni, saj bomo iz njih dobili neposredno
informacijo, ali otroci sploh želijo uporabljati odišavljene izdelke ali imajo raje
neodišavljene. Pri tem bodo tudi koristen vir informacij pri razvijanju novih naravnih,
odišavljenih kozmetičnih izdelkov, namenjenih otrokom, ter za izboljšanje že obstoječih
odišavljenih izdelkov, saj bomo ugotovili, katere vonje je smiselno vključiti v izdelke, da
bodo otrokom dišali ter kakšna naj bo pri tem njihova barva ovojnine.
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3. MATERIALI IN METODE
3.1.

PREGLED ETERIČNIH OLJ V KOZMETIČNIH IZDELKIH
ZA OTROKE NA TRGU

Za prvi del raziskave smo poiskali kozmetične izdelke za otroke, ki vsebujejo eterična olja.
Izdelke smo iskali po različnih fizičnih trgovinah (drogerije, specializirane trgovine z
zdravo hrano, lekarne) kot tudi na spletu (spletne strani posameznih proizvajalcev, spletne
strani lekarn, spletne strani, ki ponujajo širšo paleto izdelkov in so dostopni samo preko
interneta). Osredotočili smo se na odišavljene izdelke (veliko izdelkov za otroke je namreč
neodišavljenih in jih s tem že oglašujejo na ovojnini). Najpogostejši odišavljeni izdelki so
bili šamponi, geli za prhanje in ostali izdelki za čiščenje ter izdelki za nego. Iz sestave
izdelkov INCI, ki je označena na ovojnini ali pa navedena v opisu izdelka (splet), smo
naredili pregled najpogostejših eteričnih olj. Pri tem nas je še posebej zanimala uporaba
eteričnih olj, ki smo jih preiskovali, tj. eteričnih olj pelargonije, sivke in ilanga.

3.2.

ANKETIRANJE OTROK

Anketiranje smo izvedli na dogodku – Dan očarljivih rastlin, ki so ga organizirali
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za biologijo in Slovensko
društvo za biologijo rastlin. Naslov izvedene delavnice Fakultete za farmacijo Univerze v
Ljubljani je bil »Dišeči svet eteričnih olj«. Pred samim dogodkom smo izvedli poskusno
delavnico na manjši skupini, da smo bili na samem dogodku pripravljeni na težave pri delu
z otroki. Na dogodku je imela vsaka delavnica svoj delovni prostor, kjer so se skupine
otrok menjale vsakih 20 minut (15 minut je bilo namenjeno izvedbi delavnice ter 5 minut
premiku na naslednjo delavnico). Ciljna publika naše raziskave so bili slovenski
osnovnošolski otroci. Najprej smo jim na kratko predstavili eterična olja. Potem smo
podali navodila, kako rokovati z epruvetami, pravilno vonjati in kako izpolniti vprašalnik.
Razložili smo tudi nejasnosti, ki so se pojavile pri pregledu vprašalnika. Naše delavnice se
je udeležilo 17 skupin in skupno 263 otrok.
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3.2.1.

ANKETA

Vprašalnik je vseboval deset vprašanj z dodatnimi podvprašanji (prilogi I in II). Vprašanja
so bila odprtega in zaprtega tipa. Navesti je bilo potrebno spol in starost. V anketi so otroci
ocenili vonj vsakega eteričnega olja, njegovo potencialno uporabnost v kozmetičnih
izdelkih, nato pa izbrali še najljubši in najbolj neželen vonj izmed teh eteričnih olj. Vonj so
povezali z barvo (potencialna barva ovojnine izdelka) ter definirali, ali imajo raje
odišavljene ali neodišavljene izdelke. Otroci so navedli tudi, na kaj (če sploh) jih določen
vonj spominja.
Vprašalnik je vseboval vprašanja za potrebe naše raziskave ter vprašanja, ki so se
navezovala na raziskavo (28), ki je potekala vzporedno z našo. Raziskava (28) je
proučevala mnenje slovenskih otrok o vonjih eteričnih olj pomaranče, limone in poprove
mete za odišavljanje kozmetičnih izdelkov. Prva tri vprašanja (prilogi I in II) so se
navezovala na preiskovana eterična olja ene raziskave, druga tri vprašanja pa na
preiskovana eterična olja druge raziskave. Vprašanja 7, 8, 9 in 10 so se navezovala na obe
raziskavi, pri čemer smo pri obdelavi rezultatov, upoštevali samo tiste odgovore, ki so se
nanašali na našo raziskavo.
Izdelali smo dva tipa vprašalnikov, da bi preverili predhodno poznavanje eteričnih olj oz.
njihovega vonja. V prvem tipu ankete – vprašalnik 1 (priloga I), ki jo je izpolnjevalo prvih
deset skupin otrok, ki so se udeležili delavnice, smo proučevana eterična olja v vprašanjih
(1, 2, 3) in na epruvetah označili s številkami ter tako otrokom prikrili imena eteričnih olj,
ki so jih vonjali. Vonjali so torej na slepo. V vprašanjih (4, 5, 6), ki so se navezovala na
vzporedno raziskavo (28), smo eterična olja napisali z besedo. V drugem tipu ankete –
vprašalnik 2 (priloga II), ki jo je izpolnjevalo drugih sedem skupin otrok, ki so se udeležili
delavnice, je bilo ravno obratno. Proučevana eterična olja so bila v vprašanjih (4, 5, 6)
napisana z besedo, eterična olja pomaranče, limone in poprove mete pa označena s številko
(vprašanja 1, 2, 3, v prilogi II). Pri tem smo eterično olje pelargonije označili s št. 1, sivke s
št. 2 in ilanga s št. 3, eterična olja, ki so jih proučevali v drugi raziskavi (28) pa s
številkami od 4 do 6 (preglednica I).
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1

Eterično olje pelargonije

2

Eterično olje sivke

3

Eterično olje ilanga

4

Eterično olje pomaranče

5

Eterično olje limone

6

Eterično olje poprove mete

Preglednica I: Prikaz označevanja eteričnih olj na epruvetah ter vprašalnikih pri vonjanju na slepo (leva stran) ter pri
prikazanem imenu (desna stran).

3.2.2.

POSKUSNA IZVEDBA

Ker so bili raziskovani vzorec v tej raziskavi otroci, možnost izvedbe pa samo enkratna,
smo se odločili delavnico predhodno poskusno izvesti na manjšem vzorcu otrok, da bi
odpravili morebitne pomanjkljivosti. Poskusno delavnico smo izvedli na vzorcu šestih
otrok starosti pet do enajst let. Na podlagi odzivov otrok smo nato prilagodili in
poenostavili navodila anketnih vprašanj otrokom. Prilagodili smo tudi ocenjevalno lestvico
prijetnosti oz. neprijetnosti vonja, in sicer so namesto lestvice od 1 do 5 otroci v anketah na
pravi delavnici nato obkroževali smeške – od najbolj žalostnega do najbolj veselega (slika
5). Za namen interpretacije rezultatov in diskusije smo ocene podali v številkah (1 za
najbolj žalostnega smeška do 5 za najbolj veselega). S poskusno izvedbo smo preverili tudi
okvirno trajanje delavnice, saj je bil čas na dogodku za posamezno skupino omejen na 15
minut.

Slika 5: Prilagojena ocenjevalna lestvica prijetnosti vonjev.

3.2.3.

PRIPRAVA VZORCEV Z ETERIČNIMI OLJI

Pred izvedbo tako poskusne delavnice kot tudi samega dogodka je bilo treba pripraviti
vzorce z eteričnimi olji (slika 6, preglednici II in III). Pripravili smo 24 stojal s šestimi
epruvetami, ki so vsebovale tri preiskovana eterična olja ter tri eterična olja iz vzporedne
raziskave (28). Vsa stojala so vsebovala epruvete z enakimi količinami eteričnih olj (200
µl). Na prvih 12 stojalih, ki so jih uporabljali otroci pri izpolnjevanju vprašalnika 1, so bila
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preiskovana eterična olja označena s številkami, ostala tri eterična olja (28) pa napisana z
besedo. Na ostalih 12 stojalih je bilo ravno obratno. Preiskovana eterična olja so bila
napisana z besedo, ostala tri (28) pa s številko. Pripravili smo tudi dve rezervni stojali z
epruvetami, napolnjenimi z eteričnimi olji, saj je delo z otroki nepredvidljivo in smo želeli
imeti »zlato rezervo«, če bi se na dogodku kateri od vzorcev polil.

Slika 6: Epruvete z eteričnimi olji (avtor: Jerica Žuraj).

Eterično olje 1

Eterično olje pomaranče

Eterično olje 2

Eterično olje limone

Eterično olje 3

Eterično olje mete

Preglednica II: Shema stojal, ki so jih otroci uporabljali, pri izpolnjevanju vprašalnika 1.

Eterično olje 4

Eterično olje pelargonije

Eterično olje 5

Eterično olje sivke

Eterično olje 6

Eterično olje ilanga

Preglednica III: Shema stojal, ki so jih otroci uporabljali, pri izpolnjevanju vprašalnika 2.
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3.2.4.

POTEK DELAVNICE

Anketiranje je potekalo na že omenjenem dogodku – Dan očarljivih rastlin, 24. 5. 2019 od
9. do 17. ure. Delavnice se je udeležilo 17 skupin otrok oz. skupno 263 otrok iz osnovnih
šol iz vse Slovenije. Za vsako skupino otrok smo imeli 15 minut časa, da smo otroke
najprej seznanili z eteričnimi olji, jim na mizo razdelili ankete in stojala s šestimi
epruvetami, ki so vsebovala eterična olja, jih nato »popeljali« skozi vprašalnik, podali
navodila za reševanje in pravilno vonjanje eteričnih olj ter pomagali pri izpolnjevanju
anket.
Ker nismo želeli preveč odpadnega materiala, hkrati pa smo želeli zagotoviti samostojno
reševanje, smo razdelili po eno stojalo na par otrok. Opozorili smo jih, da prepisovanje od
sošolcev ni dovoljeno ter jih spodbudili k samostojnemu reševanju vprašalnikov. Pokazali
smo jim pravilno tehniko vonjanja ter jih opozorili na previdno rokovanje z epruvetami ter
na sprotno zapiranje epruvet z eteričnimi olji, saj so ta hlapna in jih je uporabljalo več
skupin.

3.3.

OBDELAVA PODATKOV

Informacije, pridobljene z vprašalniki, smo obdelali s programom za statistično analizo
IBM SPSS Statistics. Rezultate smo nato predstavili s pomočjo preglednic in grafov,
ustvarjenih s pomočjo IBM SPSS Statistics.
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1.

PREGLED ETERIČNIH OLJ V KOZMETIČNIH IZDELKIH
ZA OTROKE NA TRGU

Na trgu je ogromno različnih izdelkov za otroke, ki vsebujejo eterična olja. Eterična olja
najpogosteje zasledimo v kremah, balzamih, losjonih in tudi v šamponih ter gelih za
prhanje. Eterična olja pelargonije, sivke in ilanga so zelo pogosto uporabljana eterična olja
v kozmetičnih izdelkih za otroke. Vendar se samo eterično olje sivke pojavlja v
kozmetičnih izdelkih tudi posamično, z vlogo tako dišave kot tudi kot kozmetično aktivne
sestavine za npr. pomirjanje otrokove kože. Eterični olji pelargonije in ilanga se pojavljata
v kombinaciji z drugimi eteričnimi olji, redkeje posamično, zato je končen vonj izdelka
mešanica vonjev različnih eteričnih olj. V izdelkih na trgu smo pogosteje zasledili še
eterična olja muškatne kadulje, timijana, citronele, kamilice, indijske bosvelije,
mandarinovca in pomaranče. Redkeje so se pojavljala eterična olja limone, rožnega lesa,
rožmarina, ciprese, mete, mirte, bele jelke, bora, evkaliptusa in melise. Citrusni vonji so
bili v obliki eteričnih olj manj pogosti.
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4.2.
4.2.1.

REZULATI ANKET
SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANIH

Anketirali smo 263 otrok iz različnih slovenskih šol, starih med 6 in 15 let. Vprašalnik 1 je
izpolnilo 157 otrok, od tega 73 fantov in 84 deklet. Vprašalnik 2 je izpolnilo 106 otrok, od
tega 49 fantov in 57 deklet. Med vsemi anketiranimi je bilo skupno 122 moških (46,4 %) in
141 žensk (53,6 %) (slika 7). Največ anketiranih otrok je bilo starih 11 let (31,6 %) in 12
let (29,7 %) (slika 8).

Slika 7: Spol anketiranih otrok.

Slika 8: Starost otrok.
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4.2.2.

OCENA ETERIČNEGA OLJA PELARGONIJE

4.2.2.1.

SPLOŠNO

Eterično olje pelargonije je bilo otrokom všeč, saj je največ otrok (33,1 %) ocenilo vonj s 4
ter 28,5 % otrok s 5 (najbolj všeč) (slika 9).

Slika 9: Ocena vonja eteričnega olja pelargonije.

4.2.2.2.

UPORABA V KOZMETIČNIH IZDELKIH

Velik delež otrok (60,7 %) je bil mnenja, da je vonj eteričnega olja pelargonije primeren za
odišavljanje kozmetičnih izdelkov (slika 10).

Slika 10: Ustreznost vonja eteričnega olja pelargonije za odišavljanje kozmetičnih izdelkov.
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4.2.2.3.

(PRE)POZNAVANJE ETERIČNEGA OLJA PELARGONIJE

Več kot pol otrok (51,9 %) je bilo mnenja, da vonj eteričnega olja, označenega s št. 1,
prepozna (slika 11).

Slika 11:Prepoznavanje vonja eteričnega olja pelargonije.

Noben od otrok ni pravilno prepoznal vonja eteričnega olja pelargonije. Odgovori otrok, na
kaj jih spominja vonj eteričnega olja, označenega s št. 1, oz. vonj eteričnega olja
pelargonije, so prikazani na sliki 12. Veliko otrok je vonj eteričnega olja pelargonije
spominjal na vrtnico in na pršilo proti komarjem ter klopom. Repelenti pogosto vsebujejo
geraniol, ki ga vsebuje tudi eterično olje pelargonije. Izdelki, ki so narejeni na osnovi
naravnih sestavin, pogosto vsebujejo kar eterično olje pelargonije ali pa eterična olja,
katerih del sestave je tudi geraniol. Vsebuje ga tudi eterično olje vrtnice (1).

Slika 12: Asociacije otrok o vonju eteričnega olja pelargonije.
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4.2.3.

OCENA ETERIČNEGA OLJA SIVKE

4.2.3.1.

SPLOŠNO

Eterično olje sivke je bilo otrokom zelo všeč, saj je več kot pol otrok (53,2 %) ocenilo vonj
s 5 (slika 13). Rezultat bi lahko pojasnili s tem, da sivka dokazano deluje na nas
sproščujoče ter pozitivno vpliva na naše počutje (6), hkrati pa sodi tudi med najbolj
poznana eterična olja.

Slika 13: Ocena vonja eteričnega olja sivke.

4.2.3.2.

UPORABA V KOZMETIČNIH IZDELKIH

Večina otrok (85,4 %) je bila mnenja, da je vonj eteričnega olja sivke primeren za
odišavljanje kozmetičnih izdelkov (slika 14).

Slika 14: Ustreznost vonja eteričnega olja sivke za odišavljanje kozmetičnih izdelkov.
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4.2.3.3.

(PRE)POZNAVANJE ETERIČNEGA OLJA SIVKE

Skoraj vsi otroci (91,8 %) so navedli, da prepoznajo vonj eteričnega olja, označenega s št.
2 (slika 15), in so tudi pravilno prepoznali, da vonjajo eterično olje sivke (slika 16). Večina
otrok se je pred anketiranjem že soočila z vonjem eteričnega olja sivke, saj je eno izmed
najbolj uporabljanih v kozmetiki kot tudi širše.

Slika 15: Prepoznavanje vonja eteričnega olja sivke.

Slika 16: Asociacije otrok o vonju eteričnega olja sivke.
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4.2.4.

OCENA ETERIČNEGA OLJA ILANGA

4.2.4.1.

SPLOŠNO

Večina otrok je bila pri oceni neodločena (slika 17) in je vonj eteričnega olja ilanga ocenila
s 3 (27,2 %). Skupno 39,5 % otrok je eterično olje ilanga ocenilo z oceno 1 ali 2, s 4 ali 5
pa 33,3 %.

Slika 17: Ocena vonja eteričnega olja ilanga.

4.2.4.2.

UPORABA V KOZMETIČNIH IZDELKIH

Več kot polovica otrok (58,5 %) je menila, da vonj eteričnega olja ilanga ni primeren za
odišavljanje kozmetičnih izdelkov (slika 18).

Slika 18: Ustreznost vonja eteričnega olja ilanga za odišavljanje kozmetičnih izdelkov.
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4.2.4.3.

(PRE)POZNAVANJE ETRIČNEGA OLJA ILANGA

Večina otrok (68 %) ni prepoznala vonja eteričnega olja, označenega s št. 3 (slika 19).

Slika 19: Prepoznavanje eteričnega olja ilanga.

Nobeden od otrok ni pravilno prepoznal vonja eteričnega olja ilanga. Odgovori otrok, na
kaj jih spominja vonj, so vidni na sliki 20. Enajst otrok je odgovorilo, da jih vonj
eteričnega olja ilanga spominja na žvečilni gumi, verjetno zato, ker eterično olje ilanga
pogosto uporabljamo kot aromatično sredstvo za vonj in okus v različnih živilskih izdelkih;
odobrili sta ga tudi ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) in ameriško Združenje
proizvajalcev arom in ekstraktov (FEMA) (24).

Slika 20: Asociacije otrok o vonju eteričnega olja ilanga.
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4.2.5.

NAJBLJUBŠI VONJ OTROK

Med znanimi vzorci, ki so jih otroci vonjali (torej tistimi, ki so bili označeni z imenom
eteričnega olja), je večina (61,3 %) otrok kot najljubši vonj navedla enega izmed vonjev
eteričnih olj limone, pomaranče ali poprove mete (slika 21). Izmed vonjev eteričnih olj
pelargonije, sivke in ilanga pa je najljubši vonj otrok vonj eteričnega olja sivke (izbralo
ga je 21,8 % od vseh otrok). Vonja eteričnih olj pelargonije in ilanga sta bila otrokom
nepoznana, medtem ko je večina otrok vonj eteričnega olja sivke poznala že od prej.
Dokazali so, da se pri vonjanju vonja, ki ga poznamo že od prej, aktivira večji del naših
možganov, kot če vohamo nam nov vonj. Spomini, ki jih sprožimo s čutilom za voh, pa so
tudi veliko bolj čustveni, kot če isti spomin sprožimo s kakšnim drugim čutilom (npr. vid)
(6). Razlog za dobro prepoznavanje eteričnega olja sivke je njegova široka uporaba v
našem življenju, zato je večina otrok že prišla v stik z njim. Zato je verjetno tudi več otrok
navedlo eterično olje sivke kot najljubšega. Na podlagi rezultatov zaključujemo, da je od
proučevanih eteričnih olj vonj eteričnega olja sivke najbolj primeren za odišavljanje
kozmetičnih izdelkov, namenjenim otrokom.

Slika 21: Najljubši vonj otrok.
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4.2.6.

BARVA OVOJNINE

Največ otrok (40,2 %) je povezalo najljubši vonj (sivke) z vijoličasto barvo, kar je povsem
pričakovano, saj so cvetovi sivke najpogosteje vijoličasti. Sledili sta bela (14,4 %) in
rumena barva (12,4 %) (slika 22). Menimo, da bi lahko z izbiro teh barv ovojnine še
dodatno okrepili prijetno uporabniško izkušnjo.

Slika 22: Asociacije med eteričnim oljem sivke in barvo ovojnine kozmetičnih izdelkov.

4.2.7.

NAJMANJ PRIJETEN VONJ

Več kot pol otrok (52 %) je izbralo vonj eteričnega olja ilanga kot najmanj prijeten (slika
23), zato je ta vonj najmanj primeren za odišavljanje izdelkov, ki bi jih uporabljali otroci.
Dišeča kananga je »eksotična« rastlina, otrokom nepoznana, pa tudi vonj eteričnega olja
ilanga je zelo specifičen in intenziven, zato je rezultat pričakovan.
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Slika 23: Najmanj prijeten vonj.

4.2.8.

ODIŠAVLJENOST KOZMETIČNIH IZDELKOV

Večina otrok (87,8 %) raje uporablja odišavljene kot neodišavljene izdelke, zato menimo,
da je z vidika dobre uporabniške izkušnje smiselno kozmetične izdelke za otroke
odišavljati (slika 24).

Slika 24: Zaželenost odišavljenosti kozmetičnih izdelkov pri otrocih.
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4.2.9.

PRIMERJAVA

IN

OVREDNOTENJE

REZULTATOV

VPRAŠALNIKOV 1 IN 2
Vprašalnik 1 je izpolnilo 51 otrok več, ker se tri skupine (ki bi morale po urniku izpolniti
vprašalnik 2) niso mogle udeležiti delavnice. Pri vprašalniku 1 so prevladovali 11-letniki,
pri vprašalniku 2 pa 10-letniki. Otroci, ki so izpolnjevali vprašalnik 1, so pri vonjanju
vedeli, da ocenjujejo eterična olja pelargonije, sivke in ilanga; otroci, ki so izpolnjevali
vprašalnik 2 pa ne, saj so bila imena eteričnih olj, prikrita s številkami. V primeru
eteričnega olja pelargonije so verjetno zato vonj slednjega ocenili z višjo oceno (največ jih
je obkrožilo 5) pri vprašalniku 1 kot otroci, ki so izpolnjevali vprašalnik 2 (največ jih je
obkrožilo 4). Pelargonija je namreč pogosta balkonska rastlina in jo vsaj nekateri otroci po
imenu poznajo že od prej. Tudi pri ocenjevanju eteričnega olja ilanga smo opazili podobno
kot pri ocenjevanju eteričnega olja pelargonije, čeprav je ilang oz. dišeča kananga otrokom
nepoznana rastlina. Otroci so vonje eteričnih olj, katerih imena so bila prikrita s številkami,
ocenjevali bolj kritično, torej s slabšimi ocenami.
Pri oceni eteričnega olja sivke je pri rezultatih prevladovala ocena 5, vendar je zanimivo,
da je več otrok ocenilo vonj eteričnega olja sivke s 5 pri »prikritem vonjanju« (vprašalnik
1) kot pri vprašalniku 2 (kjer so imena poznali), torej niso bili tako kritični, kar je ravno
obratno kot v primeru ocenjevanja pelargonije in ilanga. Vonjev eteričnih olj pelargonije in
ilanga otroci večinoma niso pravilno prepoznali, vonj eteričnega olja sivke pa so pravilno
prepoznali večinoma vsi. Zaradi poznavanja vonja eteričnega olja sivke so mogoče postali
bolj navdušeni in vonj ocenili bolje.
Do odstopanja je prišlo tudi pri rezultatih vprašanja, ali je eterično olje ilanga primerno za
uporabo v kozmetičnih izdelkih. Pri obeh vprašalnikih sicer prevladuje odgovor NE,
vendar je več otrok (65,4 %) odgovorilo z NE v primeru, ko imena eteričnega olja niso
poznali (vprašalnik 1), kot pri vzorcih, kjer je bila vrsta eteričnega olja otrokom poznana
(vprašalnik 2; z NE jih je odgovorilo 52 %).
Zanimivi so tudi rezultati vprašanja 9 (kateri vonj je najmanj prijeten), kjer je ob
nepoznavanju imen eteričnih olj večina otrok za najmanj prijetnega označila eterično olje
ilanga (56 %), za pelargonijo se je odločilo 8 %. Pri poznavanju imen pa se je za eterično
olje ilanga odločilo 46,2 % (10 % manj otrok), za pelargonijo pa presenetljivih 21,2 %.
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5. SKLEP
V raziskavi smo najprej ugotavljali, s katerimi eteričnimi olji so najpogosteje odišavljeni
izdelki naravne kozmetike za otroke, ki so trenutno dostopni na trgu. Nato nas je zanimalo
mnenje slovenskih osnovnošolskih otrok o uporabi eteričnih olj pelargonije, sivke in ilanga
za odišavljanje kozmetičnih izdelkov, namenjenih otrokom. Zanimalo nas je tudi mnenje
otrok o izbiri barve ovojnine izdelka, ki bi bil odišavljen z vonjem eteričnega olja, ki je po
mnenju otrok najbolj prijeten.
Ugotovili smo, da je na trgu ogromno tako odišavljenih kot neodišavljenih kozmetičnih
izdelkov, namenjenih otrokom. Pri odišavljenih prevladuje vonj eteričnega olja sivke,
pogosto se pojavljajo tudi vonji eteričnega olja ilanga, muškatne kadulje, pelargonije,
timijana in pomaranče. Zato nas ne preseneča, da je bila večina otrok seznanjena z vonjem
sivke že pred anketiranjem. Otroci raje uporabljajo odišavljene izdelke kot neodišavljene,
pri tem je za odišavljanje kozmetičnih izdelkov, po mnenju otrok, najbolj primerno
eterično olje sivke, najmanj pa eterično olje ilanga. Pri ocenjevanju vonjev eteričnih olj
predhodno poznavanje le teh ni bistveno vplivalo na rezultate. Primerne barve ovojnine
kozmetičnega izdelka, odišavljenega z eteričnim oljem sivke, so po mnenju otrok
vijoličasta, bela in rumena.
Uporabnost rezultatov raziskave vidimo na področjih formuliranja (izbor eteričnih olj, ki
so otrokom všečna) in načrtovanja ovojnine kozmetičnih izdelkov (predvsem z vidika
optimalne uporabniške izkušnje, ki jo spodbudi ustrezna povezava med videzom ovojnine
in vonjem izdelka). Izbor sestavin je za otroško kožo še posebej pomemben, saj je otroška
koža bolj občutljiva, tudi dermalna absorpcija pri otrocih je večja. Eterično olje sivke v
splošnem velja za primerno za uporabo na neobčutljivi otroški koži.
Rezultati raziskave so zelo zanimivi, vendar menimo, da bi potrebovali večji vzorec
anketiranih otrok, kar pa je bilo v našem primeru težko izvesti, saj je delo z
osnovnošolskimi otroki zelo naporno pa tudi časovno dolgotrajno. Pri izvedbi raziskave
vidimo še veliko možnosti za izboljšave in napredek. Pri izdelovanju vprašalnika ter
izvajanju delavnice bi se lahko povezali s strokovnjaki s pedagoškim znanjem ter otrokom
na njim še primernejši način predstavili vsebino. Večjo reprezentativnost rezultatov bi
zagotovili z večjim vzorcem otrok, ne samo v Sloveniji, temveč tudi po drugih državah.
Zanimivo pa bi bilo narediti tudi obsežnejšo raziskavo z več eteričnimi olji.
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7. PRILOGE
Priloga I: Vprašalnik 1, kjer so imena eteričnih olj pelargonije, sivke in ilang-ilang
otrokom prikrita
Priloga II: Vprašalnik 2, kjer so imena eteričnih olj pelargonije, sivke in ilang-ilang
otrokom znana.
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Priloga I: Vprašalnik 1, kjer so imena eteričnih olj pelargonije, sivke in ilang-ilang
otrokom prikrita

VPRAŠALNIK
Spol: M / Ž

Starost: ________ let

1) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 1.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih
(npr. gelih za tuširanje)?
DA

NE

Ali prepoznaš ta vonj, oziroma ali te na kaj spominja?
NE

DA, spominja me na_____

____________________________
___

2) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 2.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

Ali prepoznaš ta vonj, oziroma ali te na kaj spominja?
NE

DA, spominja me na_____________________

____

________________________________________________________________________________________
3) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 3.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE
34

Ali prepoznaš ta vonj, oziroma ali te na kaj spominja?
NE

DA, spominja me na_____________________________________________
.

4) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja pomaranče.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

________________________________________________________________________________________
5) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja limone.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

________________________________________________________________________________________
6) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja poprove mete.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

________________________________________________________________________________________
7) Kateri vonj ti je bil najljubši? Napiši številko ali ime eteričnega olja, ki je
napisano na epruvetki:
______________________________________________________________________
8) Katere barve meniš, da bi moral biti na primer šampon ali krema, ki diši z
vonjem, ki si ga v prejšnjem vprašanju označil kot najljubše?
________________________________________________________________________________
9) Kateri vonj ti je bil najmanj prijeten? Napiši številko ali ime eteričnega olja, ki
je napisano na epruvetki:
____________________________________________________________
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10) Uporabljaš raje odišavljene kozmetične izdelke ali neodišavljene (torej imaš
rajši da gel za tuširanje, šampon, krema.. dišijo ali so brez vonja)?
ODIŠAVLJENE

NEODIŠAVLJENE

________________________________________________________________________________________
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Priloga II: Vprašalnik 2, kjer so imena eteričnih olj pelargonije, sivke in ilang-ilang
otrokom znana.

VPRAŠALNIK
Spol: M / Ž

Starost: ________ let

1) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 4.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih
(npr. gelih za tuširanje)?
DA

NE

Ali prepoznaš ta vonj, oziroma ali te na kaj spominja?
NE

DA, spominja me na

___

_______________________________________

_

2) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 5.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

Ali prepoznaš ta vonj, oziroma ali te na kaj spominja?
NE

DA, spominja me na ____________________________________________

________________________________________________________________________________________
3) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja, označenega s št. 6.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
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DA

NE

Ali prepoznaš ta vonj, oziroma ali te na kaj spominja?
NE

DA, spominja me na ____________________________________________

4) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja pelargonije.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

________________________________________________________________________________________
5) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja sivke.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

________________________________________________________________________________________
6) Oceni, kako ti je všeč vonj eteričnega olja ylang-ylang.

Ali se ti zdi to eterično olje primerno za uporabo v kozmetičnih izdelkih?
DA

NE

________________________________________________________________________________________
7) Kateri vonj ti je bil najljubši? Napiši številko ali ime eteričnega olja, ki je
napisano na epruvetki:
______________________________________________________________________
8) Katere barve meniš, da bi moral biti na primer šampon ali krema, ki diši z
vonjem, ki si ga v prejšnjem vprašanju označil kot najljubše?
_______________________________________________________________________________
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9) Kateri vonj ti je bil najmanj prijeten? Napiši številko ali ime eteričnega olja, ki
je napisano na epruvetki:
____________________________________________________________
10) Uporabljaš raje odišavljene kozmetične izdelke ali neodišavljene (torej imaš
rajši da gel za tuširanje, šampon, krema.. dišijo ali so brez vonja)?
ODIŠAVLJENE

NEODIŠAVLJENE

_______________________________________________________________________________________
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