
 

 
 

 
 

Doporučné knihy z oboru 
aromaterapie a přírodních 
parfémů 
 
Na trhu naleznete velké množství knih věnovaných tématu, zde 
kurátorský výběr sedmi nejoblíbenějších knih aromaterapeutky a 
parfumérky Kateřiny Kloudové. Knihy zakoupíte v eshopu Aroma 
ateliéru. 
 



 
 
Vynikajícího parfumér Jean-Claude Ellena vás provede atlasem 
botanických parfémů. Sdílí své postřehy a osobní zážitky s 
botanickými ingrediencemi. Kniha je v anglickém jazyce. Pro tvůrce 
parfémů nese každá vůně množství asociací a dojmů, které je třeba 
pečlivě analyzovat a pochopit, než vznikne souhrn všech jejích částí. 
Každý parfumér má pro klasifikaci vůní své vlastní metody, které 
vycházejí z individuálních čichových zkušeností. 
 
V Atlasu provází parfumér Jean-Claude Ellena čtenáře poetickou, 
zeměpisnou a botanickou cestou za objevováním parfémů. Ellena 
nabízí pestrou a fascinující mapu vůní. Sleduje historické souvislosti 
a kulturní výměny. 
 
Celostránkové kapitoly o rostlinách od bergamotu až po levanduli 
jsou doplněny podrobnými a živými botanickými ilustracemi. 
 



 
 
 
Kniha slavné parfumérky a lektorky Mandy Aftel vás provede 
světem botanických ingrediencí a přírodních parfémů. Kniha je v 
českém jazyce. Mandy Aftel je uznávaná tvůrkyně parfémů z 
přírodních esencí a autorka řady knih. Ve svém nejslavnějším díle 
Esence a alchymie seznamuje čtenáře s fascinujícími dějinami 
používání vonných látek, popisuje přírodní suroviny, které se 
tradičně pro výrobu parfémů používají, a také nabízí praktické rady 
a návody, jak při tvorbě parfému postupovat. 
 



 
 
Kniha slavné parfumérky a lektorky Mandy Aftel se zaměřuje na pět 
vonných ingrediencí - skořici, mátu, jasmín, ambru a jasmín. Za 
knihu získala Mandy Aftel prestižní ocenění Perfume Plume Award 
udělovanou autorům, kteří se věnují psaní o vůních. Kniha je v 
anglickém jazyce. Prostřednictvím pěti vonných ingrediencí zkoumá 
Mandy Aftel, autorka knihy, hluboké spojení mezi naším čichem a 
chutěmi, které nám přinášejí potěšení.  
 
Skořice se dotýká naší touhy po neznámém, exotickém a luxusním. 
Máta, rozšířená po celém světě, promlouvá k naší náklonosti ke 
známému, rodnému a autentickému. Kadidlo čerpá z naší 
dychtivosti po přeměně, zatímco ambra ztělesňuje naši 
neuhasitelnou zvědavost. Jasmín je příkladem naší touhy po kráse. 
 
Kniha strhujícím způsobem zasvěcuje do historie, tajného života 
jednotlivých esencí. Provede vás základy parfemářského řemesla a 
recepty, které si snadno připravíte doma. 
 
 



 

 
 
Kniha Dominique Roques vás vezme na cestu za vůněmi. Odkrývá 
příběhy vonných esencí z celého světa. Vypravte se do Andalusie za 
cistem, za levandulí do Provence, za růží do Persie, Indie, Turecka, 
Maroka a Bulharska. Bergamot navštívíte v Kalábrii, jasmín v Indii, 
benzoe v Laosu, pačuli v Indonésii, vetiver na Haiti, peruánský 
balzám v Kolumbii, růžové dřevo ve Francouzské Guyaně, tonkové 
boby ve Venezuele, agarové dřevo v Bangladéši a konečně své 
putování zakončíte u kadidla v Somálsku. Kniha je v českém jazyce. 
 



 
 
 
Objevte svět vůní a parfémů. Kniha The Essence vás provede 
historií, kulturou a vědou, které formulovaly moderní parfemářství. 
Kniha je v anglickém jazyce. Vůně jsou spojeny s našimi 
vzpomínkami. Není tedy divu, že vůně uchvacuje lidstvo po staletí. 
Kniha The Essence zkoumá tajemství čichu a ponořuje se do 
historie vůní, kultury a vědy, které formulovali multi miliardový 
parfémový průmysl tím, čím je dnes. 
 
Připojte se a odhalte sílu vůně a parfémů. Nechte se provést 
levandulovými poli v Provence, výrobou éterického oleje z 
pryskyřice kadidlovníku v Indii, laboratořemi a rolí, kterou hrají 
technologie v 21. století. Seznamte se s průkopníky utvářející 
budoucnost parfemářství. Kniha The Essence je lákavé čtení pro 
začátečníky i pro pokročilé znalce. 
 
 
 
 



 
 
Kompletní průvodce éterickými oleji a aromaterapií. Publikace 
obsahuje přes 800 přírodních vonných receptur na podporu zdraví, 
krásy, bezpečného domova a pracovního prostředí. Rozšířené, 
revidované a aktualizované vydání je nově v českém jazyce. Nová 
Voňavá lékárna je nepostradatelná kniha pro laiky a profesionály, 
kteří hledají oporu a inspiraci pro svou práci s éterickými oleji. V 
knize najdete informace, rady a receptury k těmto tématům: 
všeobecné informace o éterických olejích – domácí a cestovní 
lékárnička – obrana proti infekcím – práce a pracoviště – emoční a 
psychické potíže – miminka, děti a dospívající – ženy – muži – 
senioři – sport, tanec a fyzická námaha – závažná onemocnění – 
kosmetika a péče o pleť – lázně – domov – výroba přírodních 
parfémů – kuchyně a vaření – péče o zvířata – zahrady – rostlinné 
oleje – hydroláty – podrobné profily éterických olejů včetně jejich 
bezpečného použití. 
 
 
 
 



 
 
Kniha proslulé německé porodní asistentky Ingeborg Stadelmann je 
díky autorčiným dlouholetým zkušenostem, prověřeným recepturám 
a praktickému přístupu neocenitelnou příručkou pro všechny, kdo 
chtějí cíleně a bezpečně využívat éterické oleje i v těchto citlivých 
obdobích ženského života. Kniha je v českém jazyce. Objevte 
širokou škálu možností, jak éterické a rostlinné oleje a hydroláty 
využít k masážím, obkladům, koupelím, přípravě tělových a 
pokojových sprejů nebo přípravě tělových mastí a krémů. 
 
Kniha je rozdělena na pět částí: Úvod do aromaterapie a 
aromaterapeutické péče, Těhotenství, Porod, Šestinedělí a kojení a 
Kojenec. 
 
Úvod stručně seznamuje se základními principy práce s éterickými 
oleji a hydroláty. V dalších kapitolách jsou abecedně seřazeny 
běžné obtíže a doporučené receptury přípravků na jejich zvládnutí. 
Kniha obsahuje také rejstřík receptur a surovin pro snadnější 
vyhledávání. 


