
§  KUIDAS SEE TÖÖTAB: 

VANNISEGUD 
EETRLIKE 
ÕLIDEGA 

Sinu kehale ja meeltele



§  KUIDAS SEE TÖÖTAB: 

5 nippi 

•  Kui sul pole vanni, siis suurem kauss teeb selle 
töö ära – jalad on ju sinu keha lahutamatu osa, 
vesi (veri) on infokandja ja küll vähehaaval see 
hea info kandub kehas sinna kuhu vaja, ole vai 
järjepidev 

 
•  Mulle meeldib aroome lisada vanni lisaks 

soolale ka kuivatatud või värskete lillede-
lehtede abil. Kuivad segud lõhnasta juba 
varakult ja aseta klaaspurki ning sul on 
vajadusel kohe valmis lahendus olemas 

 
•  Lisa ka taimseid ekstrakte või tõmmiseid –  
    nahk on suurim organ ning naha kaudu pääseb      
    vereringesse palju head kraami!  
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5 nippi 

•  Kui sul on mullivann: lahusta soolasegu 
eelnevalt väiksemas nõus ja pane õied-lehed-
taimed riidekotis vette likku – nii nagu pakiteed 
tehes, sest mullivanni düüsid ei pruugi sellise 
vanniskäigu üle rõõmsad olla. 

 
•  Üks lihtne nipp on kanda kehale eeterlike 

õlidega rikastatud võie enne vanni – sama 
võtet võid kasutada ka dušši all käies! 

  
 

Kui sa soovid seda infot jagada, palun viita 
algallikale. Tänan! 
 

 – Riina Odnenko, Aromacademy ja 
Kehatuba asutaja

  
	  	  
	  



	  
Lihaspingete, stressi või füüsilise ülekoormuse 
korral – see segu parandab vereringet, lõdvestab 
koed ja leevendab valu, kui lisada paar tilka 
piparmünti. 
 
8 tilka majoraani 
5 tilka sidrunheina 
3 tilka lavendlit 
2 tilka rooma kummelit 
1 tilk talihali 
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Lõdvestav vann 

MAJORAAN:  
taastab meelerahu, toetab raskemas stressi- 
olukorras ja aitab tulla toime selliste emotsiooni-
dega nagu lein, üksindus, tõrjutus ja reetmine. 

 
Lisa vajadusel 

paar tilka 
bergamoti 

 või litseat, kui 
tunned, et 

aroom pole 
“Sinu”. 



	  
See rahustav ja lõõgastav õise segu aitab leeven-
dada stressi ja alandada kortisoli taset, mis aitab 
paremini uinuda jamagada sügavamalt. Kui lisada 
paar tilka mürri, on vanni toime pikem. 
 
8 tilka lavendlit 
5 tilka salveid 
3 tilka rooma kummelit 
2 tilka vetiveri 
1 tilk viirukit
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Lõõgastav vann 

SALVEI:  
kõige võimsam lõõgastaja, tal on ka kerge 
eufooriline toime, mis tõstab dopamiini taset ja 
parandab seeläbi meeleolu ja ka une kvaliteeti. 

 
Lisa vajadusel 

paar tilka 
apelsini 

 või sidrunit, kui 
tunned, et 

aroom pole 
“Sinu”. 



	  
Maandav segu on abiks vaimse ülekoormuse või 
emotsionaalse ülepinge korral – okaspuude rahulik ja 
paitav aroom aitab peatuda ja viia läbi sisemine 
inventuur ning jätta maha selle, mis sind ei teeni.  
 
8 tilka musta kuuske 
5 tilka lavendlit 
3 tilka Siberi nulgu 
2 tilka ilang-ilangi 
1 tilk greipi
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Maandav vann 

MUST KUUSK:  
õpetab üksiolekust ammutada jõudu ja väge, 
tulema välja mahajäetuse ja hüljatuse tundest, 
leidma rahu ja kõrvaldada mõtteprügi ja mustrid. 

 
Lisa vajadusel 
paar tilka laimi 
 või mandarini, 
kui tunned, et 
aroom pole 

“Sinu”. 



	  
Väsimuse korral on selle segu abil võimalik taas ree 
peale saada – pane tähele, et see vann annab sulle 
võimaluse end korraks kokku võtta, et valmistada 
ette täisväärtuslik puhkus: lõpetada mõni kiire töö või 
leida jõudu öelda ka endale “ei”! 
 
8 tilka apelsini 
5 tilka rosmariini 
3 tilka bergamoti 
2 tilka rosmariini 
1 tilk viirukit
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Toniseeriv vann 

METSIK APELSIN:  
Külluse ja piisavuse õli – sa oled ja elad selles 
külluses, millest sulle piisab siin ja praegu ja et 
saavutada rohkem, tuleb rohkem puhata ja laadida! 

 
Lisa vajadusel 

paar tilka 
kaneeli 

 või nelki, kui 
tunned, et 

aroom pole 
“Sinu”. 



	  
Selle segu nimi võiks olla ka lümfivann või 
maksavann – tema peamine eesmärk on aidata lümfil 
liikuda ning viia kehast välja see, mis sind enam ei 
teeni! 
 
8 tilka küpressi 
5 tilka fennelit 
3 tilka greipi 
2 tilka petitgraini 
1 tilk talihali
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Detox-vann 

FENNEL:  
Aitab seedida ja väljutada, annab selleks taipamist ja 
voolavust, Aitab alandada oksüdatiivset stressi –
tugevdab immuunsust ja pikendab eluiga! 

 
Lisa vajadusel 

paar tilka 
vetiveri 

 või sidrunit, kui 
tunned, et 

aroom pole 
“Sinu”. 



	  
Selle segu eesmärk on tuletada sulle meelde, et sa 
oled naine – pehme ja voolav, hurmav ja lummav, 
sensuaalne ja seksuaalne.  
Sa oled kõik mis tahta võid! 
 
8 tilka greipi 
5 tilka ilangi 
3 tilka vetiveri 
2 tilka kaneeli 
1 tilk salveid
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Naiste-vann 

KANEEL:  
See on pehme, kuid jõuline naiselik enesekindlus ja 
seksuaalsus vs enesehaletsus. See on piisavuse ja 
soojuse tunne. See on edukus, küllus, sooritus vs 
„müürilill“ olemine. See on tahe ja olemine.  

 
Lisa vajadusel 
paar tilka roosi 

 või palmarosat, 
kui tunned, et 
aroom pole 

“Sinu”. 


