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A. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT TINH DẦU HOA NÉN, TẦM NHÌN SỨ MỆNH 

I. THÔNG TIN CÔNG TY – GIỚI THIỆU 

THÔNG TIN CÔNG TY 

Công ty TNHH MTV sản xuất tinh dầu Hoa Nén, đƣợc thành lập ngày 30 tháng 7 năm 2016. Do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh 

TT Huế cấp. 

Mã số DN: 3301592718 

Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Phong An, huyện phong Điền, tỉnh TT Huế. 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP Huế 

Website: tinhdauhoanen.com 

Hoa Nén đã đƣợc đăng ký và bảo hộ bản quyền thƣơng hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ  

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Công ty Sản xuất Tinh dầu Hoa Nén, đƣợc thành lập năm 2016, trên nền tảng là cơ sở sản xuất hộ gia đình và truyền 

thống chƣng cất tinh dầu của quê hƣơng.  

Qua 6 năm thành lập và phát triển, đến nay, công ty Hoa Nén đã đạt đƣợc nhiều kết quả tốt, tạo công ăn việc làm ổn 

định cho 10 hợp đồng lao động làm việc tại văn phòng công ty và hàng chục việc làm thƣờng xuyên cho bà con nông dân địa 

phƣơng, cung cấp sản phẩm đặc sản tinh dầu tràm Huế, tinh dầu thiên nhiên nguyên chất cho khách hàng trên cả nƣớc và đƣa 

sản phẩm Hoa Nén đến với nhiều quốc gia trên thế giới qua hệ thống bán lẻ và ngƣời nhà xách tay. 

Trong đời sống tỉnh thức ngày nay, con ngƣời đang dần tiến lên những tầm cao mới, lại càng muốn hòa mình cùng 

thiên nhiên, thân thiện với muôn loài.  

Sau 6 năm hình thành và phát triển Hoa Nén trên nền tảng đạo đức kinh doanh chân chính, sản phẩm thuận tự nhiên, 

đƣa TINH DẦU trở thành liệu pháp có sức mạnh chữa lành cho sức khỏe con ngƣời; kết nối con ngƣời gần gủi hơn với thiên 

nhiên, trở về với nguồn cội thông qua những giọt tinh dầu đƣợc chắc lọc từ tinh hoa của cỏ cây hoa lá đậm chất văn hóa và 

mạch nguồn Việt Nam. 

Từ nguồn nguyên liệu thảo mộc dồi dào và liên tục bảo tồn tái tạo; sử dụng kỹ thuật thủy giải truyền thống có hàng 

trăm năm của dân tộc; kết hợp với nét hiện đại đã tạo ra các dòng sản phẩm tinh dầu chất lƣợng cao: Tràm, sả, gừng, hoa ngũ 

sắc, thất diệp chi và các tinh dầu thảo mộc. Công ty Sản xuất tinh dầu Hoa Nén vinh dự đƣợc đồng hành với Khách hàng 

trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác chiến lƣợc, các cộng sự để lan tỏa giá trị tinh dầu đến 

mọi nhà. 
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Chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm với lòng biết ơn, với năng lƣợng yêu thƣơng, lan tỏa hƣơng hạnh phúc, sự bình an thịnh 

vƣợng cho quý đối tác, quý khách hàng và cho cộng đồng. 

  
SÁNG LẬP VÀ ĐIỀU HÀNH:  

1. Ông Trƣơng Bắc: Nguyên là Thiếu tá –Trƣởng Ban – Sĩ quan quân đội – Bộ Chỉ Huy tỉnh Thừa Thiên Huế, vì đam 

mê mục tiêu sứ mệnh và khao khát cống hiến nhiều hơn cho đời nên xin ra quân. 

https://baophapluat.vn/ceo-truong-bac-song-tron-dam-me-de-khong-hoi-tiec-

post350286.html?fbclid=IwAR1FDh5NL6H7ELXoT-gHGOSEAj5J5QUdV7uCVG_VMe8X7Rf5lALD1mN-kGk 

https://youtu.be/6xBidPN49tM 

2. Bà Lê Thị Ngọc Ánh: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Nguyên cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin dữ lệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; Trƣởng phòng Công nghệ thông tin Trung tâm 

Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

II. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

1. TẦM NHÌN 

https://baophapluat.vn/ceo-truong-bac-song-tron-dam-me-de-khong-hoi-tiec-post350286.html?fbclid=IwAR1FDh5NL6H7ELXoT-gHGOSEAj5J5QUdV7uCVG_VMe8X7Rf5lALD1mN-kGk
https://baophapluat.vn/ceo-truong-bac-song-tron-dam-me-de-khong-hoi-tiec-post350286.html?fbclid=IwAR1FDh5NL6H7ELXoT-gHGOSEAj5J5QUdV7uCVG_VMe8X7Rf5lALD1mN-kGk
https://youtu.be/6xBidPN49tM
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Đến năm 2025 sẽ tạo đƣợc vùng nguyên liệu tràm gió ổn định, chia sẻ kinh nghiệm giúp ngƣời dân nâng cao thu nhập, 

nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống 

chƣng cất hiện đại giúp đạt hiệu quả và chất lƣợng tốt nhất mang lại cho khách hàng những sản phẩm an toàn từ thiên nhiên. 

Đến 2025, Hoa Nén Trở thành Doanh nghiệp hạnh phúc và tạo ra 1 triệu cửa hàng online hạnh phúc trên toàn quốc. Ai 

cũng có thể thể bán hàng và bán hàng thành công, bán hàng hạnh phúc. 

2. SỨ MỆNH 

Sản xuất ra và mang đến cho quý khách hàng dòng sản phẩm chất lƣợng cao nhƣ: tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu 

gừng và các loại tinh dầu từ cây cỏ bản địa, xứng tầm là đặc sản của vùng đất Cố Đô; Bảo tồn rừng tràm gió tự nhiên giúp cân 

bằng sinh thái và hƣớng đến du lịch trải nghiệm; Giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng, tạo ra công 

ăn việc làm cho hàng triệu ngƣời trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

 Tạo ra sản phẩm với lòng biết ơn, với năng lƣợng yêu thƣơng, lan tỏa hƣơng hạnh phúc, sự bình an thịnh vƣợng cho 

quý đối tác, quý khách hàng và cho cộng đồng. 

Xây dựng Doanh nghiệp hạnh phúc, sản phẩm hạnh phúc. Mỗi sản phẩm của Hoa Nén đều mang năng lƣợng chữa 

lành, là giải pháp trị liệu giúp thân khỏe, tâm an và nâng cao cảm xúc hạnh phúc, bình an trong mỗi ngƣời, mỗi gia đình. 

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

Kinh doanh chân chính – thịnh vƣợng bền vững – phụng sự hết lòng 

 

III. TRIẾT LÝ KINH DOANH 

- Biết ơn và yêu thƣơng thiên nhiên, con ngƣời 

- Chân chính, trung thực, lợi ích cho cộng đồng 

- Lấy giá trị làm gốc 

-  Bán hàng là trao giá trị 

- Giá trị sản phẩm lớn hơn giá bán 

- Đúng quy luật vũ trụ và pháp luật quốc gia 

- 5 WIN, 5 bên đều có lợi 

- Nghĩ lớn, làm nhỏ, làm nhanh 

- Ai cũng là khách hàng và là thƣợng đế. Bán cái thƣợng đế cần chứ không phải bán thứ mình có 

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ VÙNG NGUYÊN LIỆU 
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Về hoạt động sản xuất: 

Đến nay, Công ty Hoa Nén đã hoàn thiện quy cũ đƣợc hệ thống xƣởng sản xuất gồm 4 nồi chƣng cất tinh dầu bằng inox 

công suất lớn  lên đến 1 tấn tràm/nồi, mỗi ngày có thể nấu 2-3 lƣợt/nồi cho ra hơn 20-30 lít tinh dầu nguyên chất. Với đặc 

điểm vùng đất thổ nhƣỡng đặc trƣng và khí hậu khắc nghiệt, vùng nguyên liệu cây tràm gió thiên nhiên ở huyện Phong Điền 

– tỉnh Thừa Thiên Huế chúng tôi cho ra tinh dầu có hàm lƣợng cineol rất cao, có mùi thơm nồng đƣợm chất đặc trƣng của 

tràm xứ Huế. 

Tinh dầu tràm là sản phẩm chủ lực của Hoa Nén, vì vậy, Công ty đã tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cây tràm gió, 

10ha tại thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn VietGAP và 

hợp đồng thỏa thuận với ngƣời dân lên đến 100 ha giúp phục hồi và phát triển vùng nguyên liệu, hƣớng đến phát triển một 

nền kinh tế mới. 

http://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phong-Dien-Hoi-nghi-so-ket-va-trao-chung-chi-

Vietgap-cho-vung-nguyen-lieu-tram-gio/newsid/A946B9DD-7C47-4D3D-BF42-ABCC00F0BA73/cid/B978B3F3-05EF-

45E4-BEE7-F47C2B99302B 

http://baothuathienhue.vn/bao-ton-vung-nguyen-lieu-tram-gio-a73420.html 

http://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phong-Dien-Hoi-nghi-so-ket-va-trao-chung-chi-Vietgap-cho-vung-nguyen-lieu-tram-gio/newsid/A946B9DD-7C47-4D3D-BF42-ABCC00F0BA73/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
http://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phong-Dien-Hoi-nghi-so-ket-va-trao-chung-chi-Vietgap-cho-vung-nguyen-lieu-tram-gio/newsid/A946B9DD-7C47-4D3D-BF42-ABCC00F0BA73/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
http://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phong-Dien-Hoi-nghi-so-ket-va-trao-chung-chi-Vietgap-cho-vung-nguyen-lieu-tram-gio/newsid/A946B9DD-7C47-4D3D-BF42-ABCC00F0BA73/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
http://baothuathienhue.vn/bao-ton-vung-nguyen-lieu-tram-gio-a73420.html
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Về phát triển sản phẩm:  

Trong những năm qua, Hoa Nén luôn chú trọng công tác phát triển sản phẩm: Ngoài việc đa dạng hóa về chủng loại bao 

gồm hơn 10 loại tinh dầu nhƣ tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu ngũ sắc,…Hoa Nén còn tạo ra nhiều dòng sản phẩm tiện lợi 

và phù hợp với thị hiếu khách hàng nhƣ tinh dầu dạng xịt, dạng xông phòng, nến thơm tinh dầu, tinh dầu treo xe ô tô, treo tủ 

quần áo, tinh dầu thảo dƣợc, cao xoa tinh dầu tràm tiện lợi cho khách hàng mang đi máy bay,… Đặc biệt cho ra dòng sản 

phẩm tinh dầu tràm cao cấp với nguyên liệu chuẩn VietGAP mang đậm bản sắc tinh dầu Cố Đô. 

Ngoài việc rất coi trọng về chất lƣợng sản phẩm, Hoa Nén luôn quan tâm đến mẫu mã sản phẩm, trong 6 năm qua Hoa 

Nén đã có 4 lần mạnh dạn ―thay áo‖ mới và đến năm 2018 đã hoàn thành đƣợc bộ nhận dạng thƣơng hiệu. Song song với việc 

phát triển sản phẩm, Hoa Nén luôn nghiên cứu lịch sử của các loại tinh dầu, công dụng của các cây cỏ thảo dƣợc bản địa để 

cho ra những sản phẩm có chiều sâu nhƣ bộ sản phẩm Tinh hoa miền Hƣơng Ngự, bộ sản phẩm Trám Hƣơng Du, Thái Bình 

Du hay Thất Diệp Chi, tinh dầu xông Thảo dƣợc,… là một sản phẩm rất hữu dụng đƣợc khách hàng đón nhận và tin dùng. 

CÁC VIDEO HOẠT ĐỘNG: 

Chƣơng trình Việt Nam thức giấc trên VTV1, năm 2021: Công ty Hoa Nén cùng bà con Thừa Thiên Huế sản xuất tinh dầu 

tràm 
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https://youtu.be/9Oq4h6S7Zp0 

Chƣơng trình Về quê cùng Hoa Nén trên VTV1, năm 2021: 

vtv.vn/video/ve-que-08-5-2021-499040.htm 

Phóng sự Hoa Nén trên đài truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế TRT, năm 2016: 

https://youtu.be/ZNyKzU5b2Kg 

Phóng sự Hoa Nén - Những ngƣời Huế trẻ trên đài TRT, năm2017 

https://youtu.be/6xBidPN49tM 

 Tinh hoa miền Hƣơng Ngự- Tinh hoa đất trời xứ sở Cố Đô 

https://youtu.be/cf7q3HsuhYc 

V. CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU 

1. Công Ty TNHH Phát Triển Sản Phẩm Văn Hóa Cung Đình Triều Nguyễn - Việt Nam  

2. Công Ty Cổ Phần Sóng Việt Tại Huế  

3. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Đà Nẵng Tại Huế  

4. Công ty cổ phần đầu tƣ liên doanh Việt Anh – Hà Nội  

5. Công ty cổ phần thƣơng mại dƣợc phẩm Mạnh Tý – Việt Mỹ  

6. Công ty TNHH Dƣợc Hƣng Phát  

7. Công ty TNHH Thƣơng Mại L&D  

8. Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Song Nam  

9. Siêu thị nông sản hữu cơ Quế Lâm tại Huế  

10. Công ty TNHH MTV Tân Nguyên  

https://youtu.be/9Oq4h6S7Zp0
https://youtu.be/ZNyKzU5b2Kg
https://youtu.be/6xBidPN49tM
https://youtu.be/cf7q3HsuhYc
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* Các Nhà phân phối tiêu biểu 

- NPP1 tại HCM: Hồ Thị Kim Yến 

- NPP2 tại HCM: Lê Thị Mỹ Diệu 

- NPP tại Đồng Nai: Nguyễn Thùy Tuyết Nhung 

- NPP1 tại TT Huế: Phạm Thị Chinh 

- NPP2 tại TT Huế: Nguyễn Thị Hằng 

- NPP tại Đà Nẵng: Đặng Mai Hồng 

- NPP tại Quảng Trị: Lê Thị Thanh Tâm 

VI. CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÃ THAM GIA, CHỨNG NHẬN, GIẢI THƢỞNG CÔNG NHẬN 

- 12/2021 đƣợc trao tặng Cờ thi đua của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua sản xuất 

(Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
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- 8/2021 danh hiệu ―Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021‖ (Quyết định số 1997/QĐ-BCT 

ngày 23/8/2021 của Bộ Công Thƣơng). 

- 10/2021 danh hiệu ―Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021‖ (Quyết định 2648/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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- Tháng 7/2020 đạt danh hiệu ―Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực - năm 2020‖ (Quyết định số 

62/QĐ-CTĐP ngày 07/07/2020 của Cục Công Thƣơng Địa Phƣơng). 

- Tháng 7/2020, đạt chứng nhận thƣơng hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 do Tổng hội Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam cấp. 

- Năm 2018 và 2019 Công ty Hoa Nén nhận đƣợc giấy khen của Giám đốc sở Công thƣơng vì đã có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động ngành công thƣơng. 

- Tháng 10/2019, đƣợc chứng nhận danh hiệu ―Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế 2019‖. 

- Tháng 8/2019, đạt giải nhất về ―Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2019‖. 

- Tháng 12/2018, đạt danh hiệu Sản phẩm dịch vụ chất lƣợng cao Asean 2018 do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam trao tại Singapore. 

- Tháng 12/2017, đƣợc bình chọn đạt danh hiệu ―Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế 2017‖. 

- Tháng 10/ 2017, đạt ―danh hiệu hàng Việt Nam chất lƣợng cao phù hợp tiêu chuẩn‖ năm 2017. Do Trung ƣơng hội 

nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á- Việt Nam; Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ - Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận. 

- Tháng 9/ 2017, đạt giải nhất về ―Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2017‖. 

- Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh lựa chọn là đơn vị tiêu biểu đi tham dự và trƣng bày sản phẩm tại Hội nghị 

Văn phòng Điều phối Trung ƣng tại Hà Tĩnh; Sở KH & CN cũng đã lựa chọn Hoa Nén để xây dựng phóng sự về Chiến lƣợc 

phát triển đặc sản Huế; Đài TRT chọn công ty xây dựng chƣơng trình ―Những Ngƣời Huế Trẻ‖ để quảng bá đặc sản Huế. 

- Năm 2016, công ty đạt Top 100 doanh nghiệp đƣợc tôn vinh: ―Thƣơng hiệu uy tín, sản phẩm chất lƣợng, dịch vụ tin 

dùng‖ do Liên hiệp Khoa học phát triển DN VN, Văn phòng Quốc hội, Cục sở hữu trí tuệ, Trung tâm chống hàng giả tổ chức 

và trao tặng. 

- Cùng nhiều giải thƣởng, giấy khen, giấy chứng nhận do các Sở, Ban, Ngành cấp hằng năm. 
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B. THÀNH PHẦN, CỘNG DỤNG VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM TINH DẦU HOA NÉN 

TT 
LOẠI TINH 

DẦU 
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

I Tinh dầu tràm 

Huế nguyên 

chất 

 

THÀNH PHẦN: Đƣợc chiết xuất từ 100% cây tràm gió thiên nhiên. Thành phần chính trong tinh 

dầu tràm là cineol 1,8 (hay còn gọi eucalyptol) và α-Terpineol. Cineol >40% có tác dụng long đờm, 

trị ho, giữ ấm; α-Terpineol (5 - 12%) giúp kháng khuẩn tốt mà các dƣợc phẩm có sử dụng hoạt chất 

tự nhiên từ dầu tràm có khả năng ức chế virus cúm H5N1. 

CÔNG DỤNG VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CỤ THỂ 
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Từ xƣa đến nay, tinh dầu tràm nguyên chất đƣợc xem là biệt dƣợc thiên nhiên rất tốt cho trẻ nhỏ, trẻ 

sơ sinh, phụ nữ mang thai và sản phụ. Với đặc tính không nóng, không gây phản ứng phu, không 

chống chỉ định, tinh dầu tràm đƣợc nhiều ngƣời lựa chọn trong tủ thuốc của gia đình. Tác dụng nổi 

bật nhất của tinh dầu tràm là phòng ho, tránh gió, trị cảm mạo, đầy hơi. 

1. Tinh dầu tràm tránh gió, phòng cảm lạnh: Các trẻ nhỏ thƣờng dễ mắc các bệnh về đƣờng hô 

hấp, nhất là lúc thời tiết chuyển mùa. Để bảo vệ cơ thể của bé, bạn dùng 3-5 giọt tinh dầu tràm hòa 

với nƣớc ấm tắm hàng ngày cho trẻ để tránh gió, cảm lạnh. Lƣu ý khi tắm không nên để dầu vƣơng 

vào mắt trẻ. 

Sau khi tắm xong bạn có thể massage phần lƣng, chân, tay cho trẻ với dầu tràm nhằm giúp cơ thể trẻ 

luôn ấm, tinh thần thoải mái, tạo giấc ngủ sâu cho trẻ. 

2. Tinh dầu tràm phòng, trị ho, khò khè, long đờm: Dùng tinh dầu tràm thoa vào lƣng (tránh thoa 

trực tiếp vào xƣơng cột sống trẻ) giúp cơ thể trẻ ấm lên một cách tự nhiên và giữ ấm lúc về đêm. 

Khi trẻ bị lạnh, ho thƣờng có triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, thở dốc dẫn đến kém ăn, mất ngủ. 

Cho ít tinh dầu tràm vào khăn sữa rồi quàng vào cổ của bé; để trƣớc mũi cho bé hít vào (không bôi 

trực tiếp lên mũi) hoặc nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm vào gối nằm của trẻ, thoa vào 2 gan bàn chân 

trƣớc lúc ngủ giúp bé không bị lạnh. 

Dùng tinh dầu tràm để xông họng, hít mũi, sử dụng đèn xông tinh dầu, máy khuếch tán sẽ giúp bé 

lƣu thông mũi dễ dàng. Tinh dầu tràm có tác dụng làm tan đàm nhớt, trị ho hiệu quả. 

3. Tinh dầu tràm phòng đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, ợ chua: Khi bị khò khè dẫn đến việc bé ăn 

khó tiêu, nhác ăn. Các mẹ không nên ép bé ăn no, nấu cháo loãng cho bé dễ nuốt. Sau đó, thoa dầu 

tràm lên lƣng, xoa đều quanh bụng theo chiều kim đồng hồ, kèm theo vài động tác massage nhẹ giúp 

bé không bị khó tiêu, đầy bụng. 

Đối với các trƣờng hợp bé bị đầy hơi, khó tiêu mà nguyên nhân không phải do bị ho, khò khè thì các 

mẹ chỉ cần thoa tinh dầu tràm vào bụng, gan bàn chân cho bé, chỉ ít phút sau bé sẽ thấy thoải mái. 

4. Tinh dầu tràm phòng và trị muỗi đốt, côn trùng cắn: Thoa tinh dầu tràm (pha loãng trong nƣớc 

ấm) lên da của bé sẽ giúp tránh đƣợc muỗi cắn. Nếu chẳng may bé bị muỗi đốt, thoa một ít tinh dầu 

tràm vào chỗ bị muỗi, côn trùng đốt, sẽ hết bị ngứa và hết bị sƣng đỏ. Lƣu ý, không thoa dầu vào 

khu vực mắt và thái dƣơng của bé. 

5. Tinh dầu tràm kháng khuẩn: Để giữ cho không khí trong lành, không có mùi ẩm mốc, thoáng 



16 

 

sạch, bạn có thể dùng tinh dầu tràm nguyên chất để xông phòng bằng cách sử dụng một ít bông gòn 

cho vài giọt dầu tràm nguyên chất để ở vị trí thích hợp, mùi hƣơng dịu nhẹ của tinh dầu tràm sẽ làm 

cho không gian căn phòng thoáng, tạo cảm giác thƣ thái dễ chịu và giúp bé hít thở không khí trong 

lành, không bị ngạt mũi, khò khè, hạn chế các côn trùng, muỗi đốt. 

Xông phòng với Tinh dầu tràm bằng ĐÈN XÔNG TINH DẦU tiện dụng và hiệu quả nhất.  

6. Giảm đau: Dầu tràm có tác dụng giảm đau nên có thể dùng cho ngƣời già xoa bóp vào chỗ đau 

khi bị nhức mỏi xƣơng khớp hoặc massage cơ bắp sau khi vận động mạnh. Theo kinh nghiệm dân 

gian cho một giọt tinh dầu tràm vào ly nƣớc ấm để uống cũng giảm cơn đau bụng. 

Tóm lại, dầu tràm/tinh dầu tràm rất tốt cho sức khỏe của bé và cả gia đình. Dầu tràm/tinh dầu tràm 

đƣợc giới y khoa khuyến khích sử dụng vì nó lành tính (khác với các loại dầu khác bị chống chỉ định 

trong nhiều trƣờng hợp). 

II Tinh dầu tràm 

cao cấp 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu tràm chuẩn Huế - Hoa Nén cao cấp đƣợc chiết xuất từ 100% cây tràm gió 

tự nhiên đƣợc bảo tồn phát triển đạt tiêu chuẩn VIETGAP tại Thừa Thiên Huế theo kỹ thuật thủy giải 

hiện đại, khử Aldehyd và giữ đƣợc hàm lƣợng của các thành phần chính cao hơn: cineol 1,8 (hay còn 

gọi eucalyptol); α-Terpineol (5 - 12%).  

CÔNG DỤNG:  

Tinh dầu tràm nguyên chất là biệt dƣợc từ thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe con ngƣời. Đặc biệt là trẻ 

sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh. Với đặc tính không nóng, không gây phản ứng phụ, không chống 

chỉ định, tinh dầu tràm đƣợc dân gian lựa chọn cho tủ thuốc mỗi gia đình. Tác dụng nổi bật nhất của 

tinh dầu tràm Huế - Hoa Nén:  

- Giữ ấm cơ thể, phòng và giải cảm cúm, cảm lạnh. 

- Trị ho, thông khiếu, làm sạch hệ hô hấp. 

- Chống viêm lợi và hôi miệng. 

- Trị đau bụng đầy hơi. 

- Giảm đau do nhức mỏi cơ xƣơng khớp. 

- Sát khuẩn, khử trùng, làm mất khả năng xâm nhập và ức chế sự phát triển của virus. 

- Trị vết thƣơng do muỗi, côn trùng cắn giúp hết sƣng, ngứa và lở loét. 

CÁCH DÙNG TINH DẦU TRÀM CAO CẤP HOA NÉN 
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1. Giữ ấm cơ thể, phòng và giải cảm cúm, cảm lạnh: Mỗi tối trƣớc khi đi ngủ hoặc sau khi thức 

dậy, khi đi ra ngoài trời lạnh, bị mắc mƣa: Xoa tinh dầu tràm Hoa Nén lên cổ, hai bên thái dƣơng, 

lƣng, bụng và gan bàn chân, massage nhẹ và đều để tinh dầu thẩm thấu sâu vào bên trong da. 

Khi bị cảm sốt, cảm lạnh: Nhỏ 10 giọt tinh dầu Tràm vào 1 lít nƣớc sôi để xông đầu; hoặc 20 -30 

giọt vào 2-3 lít nƣớc sôi để xông toàn thân, có thể thêm 1 vài giọt tinh dầu Sả chanh và Bạc hà để 

xông. Một ngày xông 1-2 lần. 

Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ: Nhỏ 5 giọt tinh dầu tràm Hoa Nén vào 10 lít nƣớc ấm (tƣơng ứng 1 

giọt/2 lít nƣớc) để tắm cho bé. Sau khi tắm xong massage tinh dầu vào lƣng để giữ ấm cho trẻ giúp 

thƣ giãn. 

2. Trị ho, thông khiếu, làm sạch hệ hô hấp: Xông và hít sâu tinh dầu Tràm qua mũi vào trong cơ 

thể làm ấm phổi, thông mũi và sạch hệ hô hấp.  

Nhỏ 1 giọt tinh dầu tràm lên mặt trong khẩu trang trƣớc khi đeo để đƣợc an toàn hơn. 

3. Súc họng sát khuẩn: Nhỏ 1-2 giọt tinh dầu tràm vào cốc nƣớc ấm, súc họng sâu giúp sát khuẩn, 

loại bỏ virus. 

4. Chống viêm lợi và hôi miệng: Pha 1-2 giọt tinh dầu tràm vào nƣớc muối loãng 0,9%, dùng hỗn 

hợp để đánh răng hoặc súc miệng từ 2-3 lần/ ngày chống viêm lợi và hôi miệng. 

5. Trị đau bụng đầy hơi: Xoa tinh dầu vào vùng bụng, xung quanh rốn, massage nhẹ theo chiều kim 

đồng hồ để giảm đau bụng, đầy hơi.  

6. Giảm đau do nhức mỏi cơ xương khớp: Massage tinh dầu tràm trực tiếp vào các vùng đau nhức, 

ở các cơ, khớp xƣơng, vùng sƣng tấy để giảm đau và lƣu thông khí huyết. 

7. Sát khuẩn, khử trùng, làm mất khả năng xâm nhập và ức chế sự phát triển của virus: Khi bị 

xây xát, hoặc bị thƣơng nhẹ sử dụng tinh dầu tràm để sát trùng để vết thƣơng mỗi ngày. 

Xông hơi hoặc sử dụng máy khuếch tán tinh dầu thƣờng xuyên trong nhà giúp loại bỏ vi khuẩn, ngăn 

ngừa virus, làm sạch không gian sống. Hoặc xông thân thể nhƣ hƣớng dẫn ở trên để giúp loại bỏ vi 

khuẩn, virus ra ngoài cơ thể. 

8. Trị vết thương do muỗi, côn trùng cắn hết sưng, ngứa và lở loét: Xoa trực tiếp tinh dầu tràm 

Hoa Nén vào vùng da có vết cắn và massage nhẹ, giúp loại bỏ độc tố, làm tan vết sƣng mẩn đỏ gây 

ngứa, chữa lành làn da. 

Tinh dầu Hoa Nén tỏa hương hạnh phúc! 
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III Thất diệp chi 

 

THÀNH PHẦN: Tổng hợp của 35 loại thuốc quý: Đƣơng quy, ngƣu tất, cẩu tích, thiên niên kiện, 

độc hoạt, bột quế, xuyên khung, sinh địa hoàng, hoàng kỳ, cát căn, nhân sâm, cam thảo, phòng 

phong, rễ nhàu, nhân trần, kinh giới , vòi voi, trầm hƣơng, tràm, khƣơng hoạt, bạch thƣợc, uy linh 

tiên, tế tân, địa liền, huyết giác,... đƣợc trích lọc bằng phƣơng pháp cồn hóa, sau đó cho thẩm thấu 

vào dung dịch tinh dầu bạc hà, quế, đinh hƣơng, tràm Huế nguyên chất… 

CÔNG DỤNG: 

 Hỗ trợ và điều trị các vấn đề sau: 

- Đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp, ho, cảm cúm. 

- Sƣng, trặc gân, vết bầm, vết muỗi, kiến cắn. 

- Đau bụng, trúng gió, say tàu xe, hồi hộp. 

- Làm việc nhiều, việc nặng khiến tứ chi mệt mỏi, nhất là trong hoạt động thể dục thể thao. 

*** Ban đầu xoa bóp sẽ có cảm giác mát lạnh, sau vài phút sẽ thấy cơ bắp ấm dần lên, rƣng rức, sảng 

khoái. Các tinh dầu phát huy tác dụng và mang lại cảm giác dễ chịu, làm dịu các cơn đau nhức tức 

thời. Nguyên liệu hoàn toàn từ thảo mộc tự nhiên, an toàn và hiệu quả rõ rệt sau một thời gian sử 

dụng. 

CÁCH SỬ DỤNG:  

- Đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp: Xoa bóp các khớp tay, chân, vai, xoa vào  ngực, cổ, sẽ giúp làm giảm 

đau nhức, xoa nhiều lần sẽ thấy hiệu quả và có thể dứt hẳn cơn đau nhức. Buổi tối nên massage Thất 

Diệp chi 10 phút trƣớc khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể thƣ giản, tạo giấc ngủ sâu, máu huyết lƣu thông điều 

hòa. 

- Khi ho, cảm lạnh: Xoa vùng quanh cổ, thái dƣơng, ở hai lòng bàn chân giúp hỗ trợ điều trị ho, cảm 

lạnh rất tốt, giúp tránh gió hiệu quả.  

- Vết bầm, sƣng, trặc gân, đau cơ bắp, côn trùng cắn: Xoa bóp Thất Diệp chi nhẹ lên vết bầm, sƣng, 

đau, côn trùng cắn theo chiều kim đồng hồ. Các vết côn trùng cắn sẽ giảm ngay; các vết bần tím, vết 

sƣng đau sẽ giảm dần và khỏi hẳn sau vài lần xoa bóp. 

- Khi đau bụng và đầy hơi: Massage quanh vùng rốn, xoa lên khớp gối và hai lòng bàn chân. 

- Khi bị hồi hộp say tàu xe: Xoa vào lòng bàn tay, cổ vai gáy, hai bên thái dƣơng, hít mũi sẽ giúp 

giảm cảm giác hồi hộp, say tàu xe.  
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LƢU Ý: 

- Sử dụng dầu xoa bóp tối đa 4-5 lần/1 ngày, khoảng cách mỗi lần từ 3 - 4 giờ.  

- Không đƣợc uống và bôi lên vết thƣơng hở, vùng da bị trầy xƣớc, vùng mắt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. 

IV Tinh dầu thảo 

dƣợc 

 

Bạn đã từng dạo quanh vườn, chợt nghe một mùi thơm thoang thoảng từ cỏ cây. Khi bạn ngắt nó vò 

rồi ngửi, hương cỏ cây khiến bạn lạc lõng, cảm thấy thoải mái và hạnh phúc? Đó chính là tinh dầu, 

thứ mà chúng tôi “tâm từ” tạo ra giúp bạn cảm nhận chân thực nhất về các loài thực vật tỏa hương 

có thể trị liệu để khiến bạn cảm nhận mùi hương đang hòa quyện trong từng tế bào, thông qua một 

bát nước xông lan tỏa hương tinh khiết làm sạch hệ hô hấp, giúp chúng ta miễn nhiễm trước những 

tác hại của vi khuẩn, virus để bình an và hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc sống. 

THÀNH PHẦN: Gồm các loại tinh dầu tự nhiên nguyên chất nhƣ: Ngải cứu, sả chanh, bạc hà, 

gừng, quế, hồi, tràm gió đƣợc tổng hợp theo tỉ lệ đặc biệt.  

CÔNG DỤNG: 

- Có tính kháng khuẩn cao giúp giải cảm, lợi hô hấp và nâng cao hệ miễn dịch. 

- Làm sạch không khí, khử mùi, sát khuẩn, đuổi côn trùng, tạo không gian thơm mát giúp thƣ giãn, 

giải tỏa stress. 

- Xông tinh dầu trong phòng ngủ tạo cảm giác dễ chịu, giúp ngủ ngon. 

- Giúp thông mũi, mát họng, tỉnh táo để tập trung làm việc.  

- Giảm đau nhức mỏi, tê bì chân tay. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

1. Xông mặt: Làm sạch hệ hô hấp, thƣ giãn, giúp loại bỏ virus, vi khuẩn bám trên da mặt: Nhỏ 3-5 

giọt tinh dầu vào một bát nƣớc nóng (khoảng 500ml, nhiệt độ từ 80-100
o
C), để mặt cách bát nƣớc 

khoảng 15-25 cm, trùm kín khăn để xông, hít thở thƣ giãn từ 5-10 phút; lau khô bằng khăn sạch, sau 

khi xông 30 phút rửa mặt bằng nƣớc ấm. Xông mặt 1 lần/ngày để giúp loại bỏ vi khuẩn, virus, ngăn 

ngừa bệnh về đƣờng hô hấp. 

2. Xông toàn thân: Giải cảm, thƣ giãn: Nhỏ 15 - 20 giọt tinh dầu vào chậu lớn hoặc nồi nƣớc nóng 

(khoảng 3 lít, nhiệt độ từ 80-100
o
C), cởi bỏ quần áo, dùng khăn lớn hoặc chăn trùm lên toàn thân và 

nồi xông, xông khoảng 10-20 phút (khi cơ thể vã mồ hôi thì ngừng xông). Dùng khăn khô thấm sạch 
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mồ hôi và uống 1 ly nƣớc ấm, sau khi xông 1 giờ tắm lại bằng nƣớc ấm. 

Lƣu ý:  

- Không xông cho ngƣời đang bệnh nặng, phụ nữ có thai, trẻ em dƣới 12 tuổi. 

- Trong quá trình xông đề phòng bị bỏng. 

- Xông toàn thân tối đa 1 tuần/1 lần. 

3. Ngâm tắm: 

- Nhỏ 10-15 giọt tinh dầu vào nƣớc ấm để ngâm tắm hoặc nhỏ 3-5 giọt vào nƣớc ấm để ngâm chân 

trƣớc khi ngủ giúp tăng tuần hoàn máu và ngủ ngon. 

4. Ngoài ra có thể sử dụng tinh dầu dưới các hình thức khác: 

- Nhỏ 3-5 giọt vào máy khuếch tán để xông giúp sát khuẩn, khử mùi, đuổi côn trùng. 

- Nhỏ 1 giọt tinh dầu ra lòng bàn tay, chà sát 2 tay lại với nhau rồi chụp lên mũi, hít sâu và cảm nhận 

cảm giác dễ chịu, tỉnh táo tức thì để làm việc. 

- Nhỏ từ 2-4 giọt xoa bóp vào vùng bị đau nhức trên cơ thể nhƣ tay chân, vai gáy. 

Lƣu ý: Không đƣợc uống, không bôi lên vết thƣơng hở và để xa tầm tay trẻ em. 

V Thái bình du 

 

THÀNH PHẦN: Gồm các thảo dƣợc quý đƣợc thẩm thấu trong hỗn hợp 14 loại tinh dầu thiên nhiên 

nguyên chất: Tinh dầu bạc hà, đinh hƣơng, long não, tràm, sả, quế, hƣơng nhu, hoa hồi, húng quế, 

bạch đàn.... 

CÔNG DỤNG: 

- Giúp giữ ấm cơ thể, phòng và hỗ trợ điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh. 

- Trị các chứng viêm ngứa da, dị ứng ngoài da do côn trùng, muỗi đốt. 

- Giảm đau dầu, chóng mặt, stress, buồn nôn, say tàu xe.  

- Tạo hƣơng thơm ấm áp, có thể dùng thay cho nƣớc hoa. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Mở nắp hít sâu trực tiếp bằng mũi, hoặc lăn nhiều lần vào lòng bàn tay, xoa ấm 2 tay rồi đƣa lên 

mũi và hít sâu sẽ thông mũi mát họng hiệu quả tức thì. 

- Khi bị ho, viêm họng: Rửa sạch tay, chấm dầu vào đầu ngón tay và đƣa vào trong cổ họng giúp 

giảm cơn ho. 

- Lăn trực tiếp vào vị trí da bị viêm ngứa, dị ứng do côn trùng đốt rồi massage nhẹ nhàng theo chiều 
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kim đồng hồ giúp giảm ngứa và sƣng đỏ. Có thể dùng Thái Bình du xoa lên da để phòng muỗi đốt. 

- Bỏ Thái Bình du vào túi để xức khi bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Với hƣơng thơm dễ chịu có 

thể dùng thay cho nƣớc hoa giúp tinh thần thoải mái, giảm stress, say tàu xe. 

LƢU Ý: 

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

- Không để tinh dầu vƣớng vào mắt hay vết thƣơng hở. 

- Tránh xa tầm tay trẻ nhỏ. 

VI Tinh dầu ngải 

cứu 

 

THÀNH PHẦN: Đƣợc chiết xuất 100% từ cây ngải cứu với thành phần chủ yếu gồm: Cineol, α-

thuyon, adenin, cholin, dehydro matricaria este, tetradecatrilin, tricosanol. 

CÔNG DỤNG: 

- Có tính kháng khuẩn cao giúp tăng sức đề kháng, tránh suy nhƣợc cơ thể. 

- Giúp giảm đau, viêm, thoái hóa cơ khớp, tê bì và rối loạn cảm giác chân tay, vai gáy. 

- Hỗ trợ giải cảm, giảm đau nhức. 

- Tinh dầu ngải cứu có tính ấm giúp điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp; Ổn định kinh nguyệt, điều trị 

các chứng đau bụng kinh. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các thành phần của tinh dầu ngải cứu có tác dụng hữu hiệu đối với 

bệnh đau xƣơng khớp. Ngoài ra, ngải cứu còn có tác dụng kích thích, tăng cƣờng cơ bắp và sức đề 

kháng cho cơ thể.  

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Xông hơi giải cảm: Dùng tinh dầu ngải cứu hoặc cho thêm tinh dầu sả chanh, tràm gió vào nồi 

nƣớc xông. Dùng khăn trùm kín mặt để xông hoặc xông hơi kích thích ra mồ hôi, lƣu thông khí 

huyết làm khỏe cơ thể, giải cảm tốt. 

- Xông tinh dầu ngải cứu với máy khuếch tán để thanh lọc không khí, kháng khuẩn, suy yếu virus 

nhằm tăng sức đề kháng, giảm các bệnh về đƣờng hô hấp. 

- Dùng để tắm: Nhỏ 6-8 giọt tinh dầu ngải cứu vào nƣớc tắm, giúp thƣ giãn, ngăn ngừa cảm lạnh, hỗ 

trợ tốt cho xƣơng khớp. 

- Massage: Pha từ 5 – 6 giọt tinh dầu ngải cứu vào 7 – 10ml dầu nền (dầu dừa, dầu hƣớng dƣơng) và 

thực hiện day ấn, xoa bóp lên vùng đau nhức; xoa theo chiều kim đồng hồ lên vùng bụng đến khi 
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nóng lên giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả.  

- Xoa bóp, giảm đau: Lấy vài giọt tinh dầu ngải cứu thoa đều lên cơ, khớp, vùng vai gáy để giảm 

đau, viêm phù nề, sƣng đau gân cơ, vết thâm, tụ máu. 

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Pha loãng tinh dầu ngải cứu với dầu nền theo tỷ lệ 1:1 và xoa bóp lên vùng 

bụng dƣới hoặc dạ dày, để cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. 

Lƣu ý: 

- Không đƣợc uống tinh dầu, để xa tầm tay trẻ em. 

- Không để tinh dầu vƣơng vào mắt, không thoa vào vết thƣơng hở. 

- Không sử dụng cho phụ nữ mang thai, trẻ em và ngƣời đang bệnh nặng.  

VI

I 
Tinh dầu sả 

chanh 

 

Tinh dầu sả chanh của Công ty TNHH MTV Sản xuất tinh dầu HOA NÉN, đƣợc chƣng cất 100% từ 

lá và thân cây sả chanh (cây sả thƣờng dùng làm gia vị, không phải sả + trái chanh), không chất bảo 

quản, không hƣơng liệu. Tinh dầu sả chanh chứa chủ yếu là citral (65-85%), geraniol (40%). 

CÔNG DỤNG:  

Trị cảm cúm, cảm lạnh, ho, đau đầu, đau bụng, kích thích tuần hoàn máu, giúp ngăn ngừa ung thƣ, 

hỗ trợ tiêu hóa kém, hỗ trợ điều trị một số bệnh về rối loạn thần kinh, điều hòa kinh nguyệt; làm đẹp 

tóc, chăm sóc da đầu, trị gàu, massage làm đẹp da, móng tay, gót chân, trị hôi nách. Tinh dầu sả có 

tính năng sát khuẩn cao, khử mùi; đuổi muỗi an toàn, đuổi gián, côn trùng. 

CÁCH SỬ DỤNG: Xông, hít hoặc massage qua da (pha với dầu nền hoặc dùng lƣợng nhỏ); nhỏ vào 

bồn tắm; xông bằng đèn xông tinh dầu. 

Thận trọng: Không để tinh dầu tiếp xúc trực tiếp với mắt và vùng da nhạy cảm vì tinh dầu sả chanh 

có độ nóng. 

KINH NGHIỆM THƢỜNG DÙNG:  

1. Đuổi muỗi an toàn, đuổi gián, côn trùng: 

- Xông tinh dầu sả bằng đèn xông tinh dầu hoặc máy khuếch tán để đuổi muỗi an toàn là tốt nhất. 

Cách này áp dụng trong phòng ngủ để có hiệu quả cao, hoặc nhỏ tinh - dầu sả vào mùng, màn, chăn, 

gối, quần áo của bé để sát khuẩn và đuổi muỗi. 

- Cho vài giọt tinh dầu sả vào bông gòn, hoặc nhỏ vào chén nƣớc để trong góc tủ bếp vừa đuổi gian 

và côn trùng mà không ảnh hƣởng đến thực phẩm đang trữ trong đó. 
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- Tiện dụng hơn là dùng ―Tinh dầu sả treo‖ ở trong phòng. 

2. Giúp khử mùi, sát khuẩn: 

- Tinh dầu sả khử mùi, sát khuẩn rất tốt. Vì vậy trong nhà bếp hoặc toilet can1 tinh dầu sả để hở 

miệng. 

 - Để 01 lọ tinh dầu sả treo xe ô tô giúp khử mùi, tạo cảm giác dễ chịu trong xe. 

3. Giúp trị cảm cúm, cảm mạo, điều trị bệnh hô hấp an toàn:  

- Dùng tinh dầu sả chanh massage toàn cơ thể, hoặc riêng vùng bụng kích thích tiêu hóa, tuần hoàn 

máu não, phòng và điều trị cảm lạnh, đau đầu, ăn khó tiêu, đầy hơi. Chú ý dùng lƣợng rất ít vì dầu sả 

có độ nóng. 

- Pha vài giọt tinh dầu sả vào ly nƣớc ấm để uống giúp giải cảm, ho, khò khè. Đây là phƣơng pháp 

hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh (dùng đƣợc cho phụ nữ mang thai). 

- Xông bằng tinh dầu: nhỏ tinh dầu vào nồi nƣớc nóng thay bằng phải nấu bằng cây sả tƣơi trùm 

khăn để xông giải cảm, tinh dầu thẩm thấu dần qua hệ hô hấp giúp thƣ giãn, tạo cảm giác dễ chịu. 

4. Tinh dầu sả chanh có tác dụng chữa các bệnh khác theo dân gian: 

- Pha tinh dầu sả với dầu dừa hoặc dầu nền massage xoa bụng bé khi con bị trƣớng, sôi bụng, hoặc 

chán ăn, kém tiêu hóa. 

- Nhỏ vài giọt tinh dầu sả lên miếng gạc lạnh (khăn tay) đắp thái dƣơng hoặc trán, gáy giúp tỉnh táo, 

minh mẫn và thƣ giãn cơ thể. 

- Ngoài ra cây sả còn giúp giảm đau, giảm huyết áp, giảm đau kinh nguyệt, sát khuẩn, diệt nấm...  

5. Làm đẹp bằng tinh dầu sả: 

 - Tinh dầu sả còn có tác dụng làm đẹp không thua kém các loại mỹ phẩm đắt tiền: massage đƣợc 

qua da, khắc phục da nhờn, xông hơi, trị hôi nách, trị gàu, làm mƣợt tóc. 

- Trị hôi nách: pha với nƣớc ấm rồi massage vào vùng nách ngày vài lần. 

- Trị gàu: Pha với nƣớc ấm ủ lên tóc sao cho thấm vào da đầu trong vòng 15 phút. 

- Tinh dầu sả có rất nhiều lợi ích mà chúng ta không thể bỏ qua, an toàn cho ngƣời sử dụng đặc biệt 

đối với mẹ bầu và trẻ em. 

Chú ý khi sử dụng:  

- Đọc kỹ hƣớng dẫn sử dụng trƣớc khi dùng.  
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- Để xa tầm tay trẻ em, tránh để tinh dầu tiếp xúc với lửa. 

- Không để tinh dầu vƣơng vào mắt, các vùng da nhạy cảm, không thoa tinh dầu vào các vết thƣơng 

hở. 

- Không tiếp tục sử dụng tinh dầu nếu phát hiện có mùi, màu sắc lạ hoặc khi bị dị ứng xảy ra. 

- Có thể pha loãng tỉ lệ 1/10 hoặc 1/20 để dùng. 

Tinh dầu quế 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu quế đƣợc chiết xuất từ cành lá và vỏ cây quế bằng phƣơng pháp lôi cuốn 

hơi nƣớc, không chất bảo quản, không hƣơng liệu. Thành phần chính là cinnamaldehyde có thể lên 

đến 90%. 

CÔNG DỤNG: 

- Tính nóng của tinh dầu quế có khả năng khử trùng, sát khuẩn tốt, giúp dễ tiêu hóa, long đờm, trị ho.  

- Điều trị các chứng bệnh về đau đầu, cảm lạnh, đánh tan các vết bầm tím, giúp tái tạo da, chống lão 

hóa, tê buốt cơ xƣơng.  

- Thông kinh mạch, bổ dƣỡng hồi sinh, chống ồn và giải độc cơ thể, giúp lƣu thông và tăng tuần 

hoàn máu. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Nhỏ vài giọt tinh dầu quế vào đèn xông, tinh dầu nhanh chóng phát tán khắp phòng giúp sát khuẩn 

không khí, tăng cƣờng hệ hô hấp, khử mùi hiệu quả. 

- Làm nƣớc ngâm chân: nhỏ vài giọt tinh dầu quế vào chậu nhỏ vài giọt tinh dầu quế vào chậu nƣớc 

ấm, ngâm chân khoảng 15 phút sẽ giúp bàn chân lƣu thông máu, tạo sự thoải mái, mềm mại trở lại 

sau một ngày vận động, giúp các tế bào biểu mô tái tạo nhanh chóng phục hồi chức năng cho đôi bàn 

chân nhanh, đặc biệt tốt cho các vận động viên thể thao và ngƣời đi giầy nhiều, khử mùi mồ hôi chân 

hiệu quả.  

- Lau nhà, nhỏ 5-10 giọt tinh dầu vào nƣớc cuối cùng hoặc sau khi lau sạch nhà bạn chỉ cần nhỏ vào 

khăn ẩm vài giọt tinh dầu quế và lau đều trên mặt sàn (thích hợp cho sàn gỗ): khử mùi, sát khuẩn, 

sàn nhà thơm sạch; kích thích tiêu hóa giúp bữa ăn ngon miệng. 

- Làm chất thơm khử mùi: Sử dụng tinh dầu treo quế treo tủ quần áo thơm rất dễ chịu, hạn chế ẩm 

mốc và vi khuẩn, có thể treo trong xe ô tô để khử mùi hôi và có tác dụng chống say xe.  

- Làm dầu xoa bóp giảm đau, viêm khớp, cắt cơn ho kéo dài: Nhỏ khoảng 10 giọt tinh dầu quế + 10 
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giọt húng quế với 400 ml dầu oliu (hoặc hạnh nhân, jojoba), xoa vào các vùng đau nhức, bầm tím, 

viêm khớp, vùng ngực và cổ họng sẽ làm dứt cơn ho. Nên dùng thêm với tinh dầu tràm, tinh dầu oải 

hƣơng, sả chanh sẽ cho hiệu quả hơn. Dung dịch này cũng có thể dùng để xoa vào gan bàn chân, gan 

bàn tay sẽ giúp mạch máu lƣu thông tốt, giảm bệnh cƣớc chân, giúp cơ thể ấm áp, đặc biệt hiệu quả 

vào mùa đông.  

- Trị cảm lạnh: Có thể nhỏ vào ly nƣớc ấm 1-2 giọt tinh dầu quế, khuấy tan và uống làm cho cơ thể 

ấm lên chữa cảm lạnh, hỗ trợ tiêu hóa, tiêu chảy.  

- Trị gián: Tinh dầu quế có thể làm vô hiệu hóa khứu giác trên đầu của gian nên gián sẽ mất phƣơng 

hƣớng và chết dần hoặc cũng có thể là bỏ đi vĩnh viễn.  

Lƣu ý: 

- Không đƣợc dùng dầu quế nguyên chất để uống, không bôi trực tiếp lên da, tránh vào mắt. 

- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em, không dùng dầu quế cho phụ nữ có thai và 

trẻ dƣới 6 tuổi.  

- Nên mua tinh dầu có thƣơng hiệu rõ ràng, và kiểm tra chất lƣợng kỹ trƣớc khi sử dụng, tránh 

trƣờng hợp dùng phải dầu đã pha chế với hóa chất. 

Tinh dầu bạc 

hà 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu bạc hà đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp lôi cuốn hơi nƣớc từ 100% cây 

bạc hà, không chất bảo quản, không hƣơng liệu, thành phần chính là tinh chất methol và menthone. 

CÔNG DỤNG:  
- Giúp hạ sốt, tăng cƣờng hệ miễn dịch, thông mũi, giảm đau xoang.  

- Trị hơi thở có mùi, giảm đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng, long đờm. 

 - Giảm nhức đầu, xoa dịu sự mệt mỏi, trầm cảm.  

- Trị mụn và vết sẹo, thâm, trị gàu, sát khuẩn.  

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Sử dụng với đèn xông tinh dầu giúp thanh lọc không khí, phòng ngừa bệnh cảm và sổ mũi, giảm 

căng thẳng, mệt mỏi.  

- Xoa 1- 2 giọt tinh dầu bạc hà lên thái dƣơng, trán hay vùng xoang giúp giảm đau xoang và nhức 

đầu.  

- Pha với dầu jojoba, oliu và xoa lên vùng bao tử khi bị khó chịu.  
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- Xoa vài giọt tinh dầu lên bàn chân để giảm sốt, xoa lên vết đốt côn trùng để giảm ngứa, sƣng tấy. 

- Chăm sóc da: Tao hỗn hợp dầu dừa + bạc hà, bôi lên vùng da bị cháy năng sẽ giúp hết bỏng rát, 

giảm đau và tăng khả năng phục hồi táo tạo da  

Lƣu ý: 

- Bảo quản tinh dầu tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.  

- Không uống tinh dầu nguyên chất, không để vào mắt.  

- Để xa tầm tay trẻ em.  

Tinh dầu hồi 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu hoa Hồi với thành phần chủ yếu là Anethol (80-90%); ngoài ra còn có A-

pinen, D-pinen, L-phellandren, Safrol, Terpineol, Limonen.  

CÔNG DỤNG: 

- Tinh dầu hoa Hồi là dƣợc liệu quý cho các ngành sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm, là 

nguyên liệu để điều chế các loại thuốc nhƣ thuốc chống cúm. 

- Sử dụng trong công nghệ chế biến rƣợu, nƣớc ngọt và bánh kẹo. 

- Kích thích tiêu hoá, chữa đau bụng, giảm đau, giảm co bóp trong dạ dày, trong ruột, lợi sữa, trị nôn 

mửa, đau thấp khớp. 

- Kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của vi khuẩn lao và nhiều loại vi khuẩn khác. Chống cảm cúm, 

giảm căng thẳng và cân bằng tinh thần, tĩnh tâm, giúp bạn thoải mái và cảm thấy tự tin. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Xông với máy khuếch tán trong phòng hoặc sử dụng tinh dầu treo tủ quần áo, ô tô để sát khuẩn khử 

mùi. 

- Xoa bóp lên da các vùng xƣơng khớp bị nhức mỏi lƣu ý không bôi nơi nhạy cảm, có vết thƣơng. 

- Sử dụng nhiều trong massage , trung tâm spa làm đẹp. 

- Dùng để xông hơi hay xông mùi thơm trong nhà. 

VI

II 
Tinh dầu sả 

java 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu sả java đƣợc chƣng cất 100% từ lá và thân cây sả java - là cây sả cỏ, vị 

đắng ko ăn đƣợc nhƣ cây sả chanh.  

CÔNG DỤNG: 

- Trị cảm cúm, cảm lạnh, ho, đau đầu, đau bụng, kích thích tuần hoàn máu, giúp ngăn ngừa ung thƣ.  
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- Hỗ trợ tiêu hóa kém, điều trị một số bệnh về rối loạn thần kinh, điều hòa kinh nguyệt; làm đẹp tóc, 

chăm sóc da đầu, trị gàu, massage làm đẹp da, móng tay, gót chân, trị hôi nách.     

- Tính năng sát khuẩn cao, khử mùi; đuổi muỗi, gián, côn trùng an toàn. 

    Công dụng của sả java cơ bản giống nhƣ sả chanh nhƣng có mùi thơm nồng đậm hơn nên dùng để 

khử mùi nhà bếp, nhà vệ sinh, lau sàn nhà thƣờng dùng Sả Java. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Đuổi muỗi, gián, côn trùng an toàn: Xông tinh dầu bằng đèn xông tinh dầu hoặc máy khuếch tán 

trong phòng để đuổi muỗi an toàn là tốt nhất, hoặc nhỏ tinh dầu vào màn, chăn, gối, quần áo của bé 

để sát khuẩn và đuổi muỗi. 

Tiện hơn dùng ―Tinh dầu Sả treo‖ ở trong phòng.  

- Giúp khử mùi, sát khuẩn: Tinh dầu sả java khử mùi, sát khuẩn rất tốt. Vì vậy trong nhà bếp hoặc 

toilet cần 1 lọ tinh dầu sả java treo. Treo 1 lọ tinh dầu sả java trong xe ô tô giúp khử mùi, tạo cảm 

giác dễ chịu, chống say xe.  

- Trị cảm và bệnh hô hấp an toàn:  

+ Dùng tinh dầu sả java pha loãng massage toàn cơ thể, hoặc riêng vùng bụng kích thích tiêu hóa, 

tuần hoàn máu não, phòng và điều trị cảm lạnh, đau đầu, ăn khó tiêu, đầy hơi. 

- Chữa các bệnh khác theo dân gian: 

+ Pha tinh dầu sả java với dầu dừa hoặc dầu nền massage xoá bụng bé khi con bị trƣớng, sôi bụng, 

hoặc chán ăn, kém tiêu hóa. 

+ Nhỏ vài giọt tinh dầu sả java lên miếng gạc lạnh (khăn tay) đắp thái dƣơng hoặc trán, gáy, giúp 

tỉnh táo, minh mẫn và thƣ giãn cơ thể. 

- Làm đẹp bằng tinh dầu sả: Massage khắc phục da nhờn, pha với nƣớc ấm rồi massage vào vùng 

nách ngày vài lần trị hôi nách; pha với nƣớc ấm ủ lên tóc sao cho thấm vào da đầu trong vòng 15 

phút để trị gàu và làm mƣợt tóc.   

Lƣu ý: 

- Đọc kỹ hƣớng dẫn sử dụng trƣớc khi dùng.  

- Để xa tầm tay trẻ em, tránh để tinh dầu tiếp xúc với lửa.  

- Không để tinh dầu vào mắt, các vùng da nhạy cảm, không thoa tinh dầu vào các vết thƣơng hở.  
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- Không tiếp tục sử dụng tinh dầu nếu phát hiện có mùi, màu sắc lạ hoặc khi bị dị ứng xảy ra. 

- Có thể pha loãng tỉ lệ 1/10 hoặc 1/20 để dùng. 

IX Tinh dầu bƣởi 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu bƣởi đƣợc chiết xuất từ vỏ bƣởi da xanh bằng phƣơng pháp chiết xuất 

hơi nƣớc. Thành phần gồm Limonen, A-pinen, Linalol, Geraniol, Citral; còn có các Alcol, Pectin, 

Acid citric. 

CÔNG DỤNG: 

- Tạo hƣơng thơm dễ chịu, giúp tinh thần minh mẫn, giảm căng thẳng mệt mỏi, chống say xe. 

- Kích thích mọc tóc, đẹp tóc, giảm hói và rụng tóc, trị gàu, làm đẹp da, chống lão hóa, giúp giảm 

cân bằng phƣơng pháp massage.  

CÁCH SỬ DỤNG:  

- Sử dụng với đèn xông: Nhỏ vài giọt tinh dầu bƣởi vào đèn xông tinh dầu giúp sát khuẩn không khí 

phòng làm việc và phòng học tập, giảm stress.  

- Chống say xe: Nhỏ vài giọt vào khăn tay, khi đi xe ô tô hít sâu sẽ giảm cảm giác khó chịu, đỡ buồn 

nôn và khử mùi hôi xe vô cùng hiệu quả.  

- Massage giảm mỡ bụng: Pha với dầu dừa hoặc quế, tỷ lệ khoảng 3 - 5% dùng massage vào vùng 

mỡ thừa hàng ngày, giúp giảm lƣợng mỡ thừa đáng kể.  

- Giải cảm: Nhỏ hỗn hợp 5 giọt tinh dầu vỏ bƣởi + 5 giọt tinh dầu hƣơng nhu + 5 giọt tinh dầu sả (có 

thể thêm 5 giọt tinh dầu tràm) vào một chậu nƣớc nóng, dùng khăn trùm kín mặt để hơi nóng tỏa lên 

mặt trong 15 phút, bạn sẽ thấy trong ngƣời khỏe khoắn, hết cảm cúm.  

- Làm đẹp tóc:  

+Cách 1: Nhỏ vài giọt tinh dầu bƣởi vào dầu gội để gội đầu, có thể pha với dầu dân (dầu dừa,Oliu...) 

sau đó xoa đều lên tóc sau 30 phút gọi bằng dầu gội nhƣ bình thƣờng. 

 + Cách 2: Sau khi gội đầu sạch sẽ bằng dầu gội, hòa vài giọt tinh dầu với nƣớc ấm sau đó xoa đều 

lên vùng chân tóc và toàn mái tóc (không cần xả lại với nƣớc). Nên kết hợp với tinh dầu sả, tinh dầu 

hƣơng nhu để có hiệu quả tốt nhất.  

Lƣu ý: 
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- Không uống trực tiếp tinh dầu bƣởi nguyên chất, muốn uống phải pha với nƣớc ấm (1-2 giọt), 

không để vào mắt.  

- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em. 

Tinh dầu chanh 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu chanh đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp ép lạnh từ 100% trái chanh tƣơi, 

không chất bảo quản, không hƣơng liệu. 

CÔNG DỤNG:  

- Làm sạch và thanh lọc không khí, cơ thể và tăng cƣờng hệ tiêu hóa.  

- Thúc đẩy tâm trạng tích cực và khả năng nhận thức.  

- Hạn chế ho, trị cảm lạnh.  

- Hỗ trợ chức năng hô hấp cho cơ thể, giảm cân, chăm sóc da.  

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Khử mùi hôi của quần áo: Trong trƣờng hợp quần áo để quá lâu trong máy giặt hoặc khi xả vải bạn 

chỉ việc cho một vài giọt tinh dầu chanh vào, đợi 5 phút rồi mang đi phơi, quần áo của bạn sẽ hết mùi 

khó chịu.  

- Tinh dầu massage: Cho 3 - 4 giọt tinh dầu vào 20ml dầu dừa hoặc dầu ôliu để massage toàn thân. 

Phƣơng pháp này có tác dụng làm lƣu thông máu và chống lại chứng giãn tĩnh mạch.  

- Dƣỡng da mặt: Tinh chất trong tinh dầu chanh có tác dụng tuyệt vời cho việc dƣỡng da, trẻ hóa làn 

da để luôn đƣợc tƣơi tắn. Ngoài ra bạn có thể cho 1 giọt tinh dầu chanh vào 6 giọt tinh dầu dừa, trộn 

đều rồi thoa lên mặt, massage nhẹ để trong vòng 30 phút rồi hãy rửa lại. Đảm bảo da mặt bạn sẽ rất 

mịn và tƣơi nhờ sự kết hợp tinh chất trong hai loại tinh dầu này.  

Lƣu ý:  

- Sử dụng dầu chanh rất dễ bị ăn nắng, nên sử dụng vào ban đêm, hoặc sau khi sử dụng không đƣợc 

tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp ít nhất 3 giờ.  

- Không đƣợc bôi tinh dầu chanh lên vết thƣơng hoặc vùng nhạy cảm mà phải pha loãng với ít nƣớc 

hoặc tinh dầu nền (dầu dừa, ôliu).  

- Nên cho 1 giọt tinh dầu vào ít nƣớc, thoa đều lên da tay để xem da bạn có bị kích thích với loại tinh 

dầu này không trƣớc khi sử dụng nó cho việc khác. 

Tinh dầu nghệ THÀNH PHẦN: Tinh dầu nghệ  đƣợc chiết xuất từ 100% củ nghệ tƣơi theo phƣơng pháp chƣng cất 
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hơi nƣớc, hoàn toàn từ tự nhiên, không hóa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe ngƣời dùng. 

Trong tinh dầu nghệ có một chất cực kỳ quý mà hiếm có loại thảo mộc nào có đó là chất curcumin. 

Một trong những chất có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm và đã đƣợc khoa học chứng minh là có 

khả năng chống bệnh ung thƣ vô cùng hiệu quả.  

CÔNG DỤNG: 

- Giúp thƣ giản, kháng khuẩn của tinh dầu nghệ: ngoài giúp không khí trong lành, tạo không gian 

thoải mái, trong thành phần của tinh dầu nghệ còn chứa curcumin có tác dụng kháng khuẩn, giúp vết 

thƣơng nhanh lành. 

- Tinh dầu nghệ có khả năng chống oxy hóa cao nên đƣợc sử dụng rộng rãi trong việc nuôi dƣỡng và 

tái tạo da giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh, phai mờ vết thâm và đem lại làn da mịn màng, tƣơi trẻ 

và tràn đầy sức sống. 

- Hỗ trợ chống nám da: Những thành phần trong tinh dầu nghệ giúp kích thích quá trình loại bỏ tế 

bào da nhiễm sắc tố sinh ra nám và ngăn ngừa tác hại của tia UV có trong ánh nắng mặt trời, giúp da 

trắng hơn và mờ nhanh vết nám có trên mặt. 

- Hỗ trợ chống nếp nhăn hiệu quả: với khả năng chống oxy hóa mạnh của mình, tinh dầu nghệ sẽ 

giúp cho làn da bạn trở nên săn chắc hơn và giữ vững cấu trúc collagen đồng thời xóa mờ đi các nếp 

nhăn trên khuôn mặt, đặc biệt là nếp nhăn ở đuôi mắt. 

 - Ngăn rụng tóc: Dùng tinh dầu nghệ và một số loại tinh dầu thiên nhiên khác nhƣ tinh dầu bƣởi hay 

tinh dầu hƣơng nhu để gội đầu sẽ giúp phục hồi mái tóc bị hƣ tổn của bạn, đem lại một mái tóc chắc 

khỏe, óng ả và mềm mƣợt. 

- Ngoài những tác dụng của tinh dầu nghệ nổi bật ở trên, tinh dầu nghệ còn có tác dụng hỗ trợ chống 

xơ vữa động mạch, giúp hỗ trợ ngăn ngừa các căn bệnh ung thƣ và hỗ trợ chống đau khớp hiệu quả. 

- Trong rất nhiều loại thảo dƣợc có tác dụng tốt cho da, nghệ vẫn là loại thảo mộc có tiêu chuẩn vàng 

để giữ cho làn da mịn màng và tƣơi trẻ. 

CÁCH SỬ DỤNG:  

- Sử dụng tinh dầu nghệ để thƣ giản: Xông hƣơng bằng tinh dầu nghệ ngoài tác dụng khử trùng 

không khí còn kích thích hoạt động của hệ thần kinh, giảm lo âu và tăng cƣờng trí nhớ rất tốt. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ chống viêm và giúp nhanh lành vết thƣơng: Đối với các vết thƣơng hở, để 

tránh viêm nhiễm và giúp vết thƣơng nhanh phục hồi, bạn cho vài giọt tinh dầu nghệ vào nƣớc sạch 
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để rửa vết thƣơng. Tinh dầu nghệ sẽ khử trùng, giảm đau và giúp tái tạo tế bào nhanh chóng, nhờ vậy 

miệng vết thƣơng sẽ nhanh liền lại, khi phục hồi cũng không để lại sẹo. 

- Cách sử dụng tinh dầu nghệ dƣỡng da: Cách sử dụng đơn giản nhất là bạn pha vài giọt tinh dầu 

nghệ vào sữa tƣơi và thoa lên mặt khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nƣớc sạch. Bạn dùng cách này 1 

tuần 3 lần để giúp làn da mịn màng, chống lão hóa và trắng khỏe. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ tẩy tế bào chết: Bạn tạo hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng cách pha tinh dầu 

nghệ cùng mật ong và cám gạo hoặc yến mạch. Bạn massage nhẹ nhàng hỗn hợp trên da trong 

khoảng 3 phút sau đó để hỗn hợp thẩm thấu vào da thêm 15 phút rồi rửa mặt lại bằng nƣớc sạch. 

Cách này dùng một tuần một lần để lấy đi tế bào chết và giúp làn da khỏe hơn. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ trị mụn, thâm, nám: Cách dùng tinh dầu nghệ trị mụn, thâm và làm giảm 

nám, sạm rất đơn giản, bạn chỉ cần pha tinh dầu nghệ cùng dầu mù u với tỷ lệ 3% là tinh dầu nguyên 

chất và dùng bông tăm thoa lên vùng cần điều trị. Dùng cách này từ 1 đến 2 lần 1 ngày bạn sẽ thấy 

hiệu quả bất ngờ. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ dƣỡng tóc: Bạn pha vài giọt tinh dầu nghệ vào nƣớc để xả tóc sau khi gội 

đầu sạch, không cần xả lại bằng nƣớc sạch nữa. Cách này giúp mái tóc khỏe hơn và hạn chế rụng tóc. 

Tác dụng của tinh dầu nghệ có thể khác nhau đối với từng ngƣời tuỳ thuộc vào cơ địa, chế độ 

ăn uống cũng nhƣ sinh hoạt của từng ngƣời dùng cụ thể!  

Lƣu ý: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

- Không sử dụng tinh dầu nguyên chất trực tiếp trên da. 

- Không ăn, uống hay để tinh dầu rớt vào mắt và vùng da nhạy cảm. 

- Không bôi tinh dầu nguyên chất vào vết thƣơng hở. 

- Không dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ em dƣới 2 tuổi, ngƣời bị bệnh kinh niên. 

X Tinh dầu cam 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu cam là tinh dầu đƣợc chiết xuất từ vỏ cam, với các thành phần nổi bật 

nhƣ Limonene chiếm 85% đến 96%, myrcene chiếm 0,5% đến  3%. 

CÔNG DỤNG:  

- Thành phần chính của tinh dầu cam là Limonene là chất chống lại oxy hóa mạnh mẽ, chống lại các 

gốc tự do, còn myrcene chống và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm, giảm đau hiệu quả…Các hợp 
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chất này đƣợc coi là loại monoterpene chống và ngăn chặn phát triển của khối u. 

- Tinh chất từ vỏ cam đƣợc sử dụng thông thƣờng với mục đích nhằm chữa trị các chứng nhƣ: tiêu 

hóa kém, mệt mỏi kéo dài và trở thành mãn tính, chứng trầm cảm, nhiễm trùng răng miệng, nhiễm 

trùng da, cảm lạnh, cảm cúm và kích thích khả năng ham muốn tình dục 

- Tăng khả năng lƣu thông khí huyết; tiêu diệt vi khuẩn và mầm bệnh; giảm nếp nhăn trên da, bảo vệ 

và tái tạo da, chăm sóc và dƣỡng da; giảm lo lắng và căng thẳng, chống buồn nôn; ổn định huyết áp 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Trị mụn: Pha tinh chất từ vỏ cam ngọt với một loại dầu dẫn, sau đó dùng bông tăm chấm hỗn hợp 

này vào vị trí đang bị mụn. Có thể sử dụng kết hợp với tinh dầu oải hƣơngđể tăng tính hiệu quả. 

- Se da, điều tiết tuyến nhờn, làm đẹp da: 5 giọt tinh dầu cam ngọt nguyên chất, 1 giọt tinh dầu chanh 

nguyên chất, 1 thìa lớn sữa chua nguyên chất không đƣờng, 1 giọt mật ong nguyên chất; trộn đều, 

đắp mặt khoảng 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nƣớc ấm. 

- Tẩy trang, làm sạch da: Pha loãng tinh dầu cam ngọt với nƣớc ấm hoặc với các loại dầu nền rồi 

dùng khăn sạch thấm và thoa lên mặt khoảng 5-10 phút, sau đó rửa lại bằng nƣớc sạch. Lƣu ý: Nên 

làm vào buổi tối 

- Pha chế dầu massage toàn thân, giữ ẩm làm mềm da, đẹp da: Dùng vài giọt tinh dầu cam + vài giọt 

tinh dầu bạc hà kết hợp với dầu thực vật (dầu dừa, dầu ôliu) theo tỷ lệ 1/30 (1ml tinh dầu + 30ml dầu 

thực vật), làm ấm hỗn hợp và massage da toàn thân trong vòng 30 phút sau đó làm sạch da.  

- Xông với nƣớc nóng hoặc với đèn xông tinh dầu: giúp trị đau đầu, tăng khả năng tuần hoàn khí 

huyết, giảm rối loạn tiền đình; giúp thƣ giản, giảm lo lắng và căng thẳng; giúp ngủ ngon. 

- Kích thích hệ tiêu hóa: Các bạn có thể sử dụng hỗn hợp tinh dầu vỏ cam với loại dầu dẫn để tạo 

thành hỗn hợp, massage lên vùng bụng. Ngoài ra cam còn giúp giải độc, làm lợi tiểu, kích thích sản 

xuất nƣớc tiểu và ngăn ngừa đầy hơi, cùng với đó là kích thích hệ bạch huyết, gan, thận và bàng 

quang, nó giúp đào thải độc tố, natri dƣ thừa qua đƣờng tiêu hóa. 

- Chống buồn nôn say tàu xe: nhỏ vài giọt tinh dầu cam vào khẩu trang và đeo vào. 

Lƣu ý: 

- Bảo quản tinh dầu ở nơi khô ráo tránh ánh nắng mặt trời.  

- Tinh dầu không đƣợc uống trực tiếp mà phải pha loãng, dùng theo liều lƣợng đã đƣợc hƣớng dẫn 

và không lạm dụng.  
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- Không bôi lên mắt, vết thƣơng hở, vùng da nhạy cảm. 

- Đối với phụ nữ có thai và trẻ nhỏ dƣới 2 tuổi nên hỏi ý kiến bác sĩ trƣớc khi sử dụng tinh dầu. 

XI Tinh dầu gừng 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu gừng đƣợc chiết xuất từ 100% củ gừng tƣơi. Trong tinh dầu Gừng chứa 

α-camphene, β-phelandrene, eucalyptol và các gingerol.  

CÔNG DỤNG:  

- Tinh dầu gừng hỗ trợ chữa đau dạ dày: giúp chữa chứng khó tiêu, đau bụng, co thắt, tiêu chảy, đầy 

hơi, dạ dày và các vấn đề đƣờng ruột.  

- Hỗ trợ hệ hô hấp: Tinh dầu gừng làm giảm ho, cảm cúm, hen suyễn, khó thở, viêm phế quản.  

- Chống say tàu xe, buồn nôn. 

- Giúp thƣ giãn, trị mất ngủ. 

- Giảm mỡ bụng, trị mụn, nám,tàn nhang. 

- Tinh dầu gừng chống ôxy hóa, chống lão hóa mạnh hơn cả vitamin E do chứa 12 hoạt chất chống 

ôxy hóa. 

Đặc biệt: Gừng khi kết hợp với muối sống hoặc rƣợu gừng sẽ rất tốt khi làm đẹp cho phụ nữ, có tác 

dụng cầm máu do rong kinh hay sau khi sinh: xoa tinh dầu gừng lên vùng bụng dƣới, muối sống rang 

bọc vào khăn chƣờm khi còn ấm thì mạch tử cung co hồi nhanh, ra huyết ít, mạch máu vùng bụng 

cũng co lại làm phần bụng rỗng ra sau khi sinh nhỏ dần đi.  

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Tinh dầu gừng chữa ho, cảm cúm, chữa chứng khó tiêu, đau bụng, co thắt, tiêu chảy, đầy hơi, dạ 

dày và các vấn đề đƣờng ruột: lấy nƣớc ấm hòa 1 – 2 giọt tinh dầu gừng để uống trƣớc hoặc sau ăn 

30 phút sẽ rất nhanh hết bệnh. 

- Chống buồn nôn: Trƣớc khi lên xe nhỏ vài giọt tinh dầu gừng ra khăn tay để ngửi khi đi tàu xe, 

hoặc pha loãng gấp 5 lần rồi xoa lên vùng rốn, vùng trƣớc cổ và sau tai. 

- Giúp thƣ giãn, trị mất ngủ: Xông với đèn xông tinh dầu. 

- Giảm mỡ bụng: Dùng tinh dầu gừng xoa bóp lên vùng bụng và uống nƣớc ấm hòa vài giọt tinh dầu 

gừng để tăng hiệu quả giảm mỡ bụng. 

- Trị mụn, tàn nhang, nám, chống ôxy hóa, chống lão hóa: Pha 1 giọt tinh dầu gừngvào nƣớc ấm rửa 

mặt sáng hoặc tối, mỗi ngày một lần. 
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Lƣu ý : 

- Bảo quản tinh dầu ở nơi khô ráo tránh ánh nắng mặt trời.  

- Tinh dầu không đƣợc uống trực tiếp mà phải pha loãng, dùng theo liều lƣợng đã đƣợc hƣớng dẫn 

và không lạm dụng.  

- Không bôi lên mắt, vết thƣơng hở, vùng da nhạy cảm. 

- Đối với phụ nữ có thai và trẻ nhỏ dƣới 2 tuổi nên hỏi ý kiến bác sĩ trƣớc khi sử dụng tinh dầu. 

XI

I 
Tinh dầu hoa 

ngũ sắc 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu hoa ngũ sắc đƣợc chiết xuất từ 100% cây ngũ sắc (cỏ hôi, ngũ vị). Trong 

thân, lá và hoa cây ngũ sắc có hàm lƣợng tinh dầu cao (khoảng 0,16% tinh dầu đặc), màu vàng nhạt 

đến vàng nghệ, mùi thơm dễ chịu.  

CÔNG DỤNG:  

Đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng: Làm thông mũi với mùi hƣơng rất dễ chịu; chống viêm, chống 

phù nề và kháng khuẩn; kích thích niêm mạc mũi tăng xuất tiết; thải loại ra ngoài những dịch 

mủ xanh, vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi, giảm dần rồi sau đó dứt hẳn viêm xoang, 

viêm mũi dị ứng. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

Cách 1: Nhỏ mũi 

Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối sinh lý 0.9%, lắc đều, nhỏ vào mỗi bên mũi 

2-3 giọt, ngày 3 lần; có thể nhỏ vài giọt vào khẩu trang để hít khi đi đƣờng. 

Cách 2: Xịt mũi 

Mua chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), có thể tận dụng chai cũ đã dùng hết; cho nƣớc muối 

sinh lý 0.9% vào chai; nhỏ thêm vào khoảng 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc; lắc đều, xịt rửa 2-3 lần 

mỗi bên mũi, ngày 3 lần. 

Cách 3: Xông mũi 

Nhỏ khoảng 5-7 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào cốc nƣớc sôi; dùng giấy cứng quấn thành hình nón, có 

chừa lỗ nhỏ, chụp lên cốc nƣớc; bịt một mũi, hít sâu vào mũi bên kia để hơi tinh dầu bay vào mũi 

thông qua lỗ nhỏ của chụp giấy; xông khoảng 5-10 phút mỗi ngày. 

Lƣu ý: 

- Vì tinh dầu không tan trong nƣớc, nên phải LẮC ĐỀU trƣớc khi sử dụng (cách 1 và cách 2) để tinh 
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dầu trộn đều trong nƣớc muối, tránh gây rát và tăng hiệu quả sử dụng. 

- Khoảng 3 ngày đầu sử dụng, sẽ có hiện tƣợng chảy mũi nhiều, vì tinh dầu kích thích tiết dịch, loại 

thải vi khuẩn, sau đó sẽ giảm dẫn. Vì vậy bạn nên kiên trì sử dụng hết liệu trình từ 10 tới 14 ngày 

(nếu bệnh nặng thì thời gian điều trị sẽ kéo dài hơn). Không nên bỏ giữa chừng. 

- Bảo quản tinh dầu ở nơi khô ráo tránh ánh nắng mặt trời.  

- Tinh dầu không đƣợc uống trực tiếp mà phải pha loãng, dùng theo liều lƣợng đã đƣợc hƣớng dẫn 

và không lạm dụng.  

- Không bôi lên mắt, vết thƣơng hở, vùng da nhạy cảm. 

- Đối với phụ nữ có thai và trẻ nhỏ dƣới 2 tuổi nên hỏi ý kiến bác sĩ trƣớc khi sử dụng tinh dầu. 

XI

II 
Tinh dầu 

hƣơng nhu 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu hƣơng nhu đƣợc chiết xuất từ 100% cây hƣơng nhu tím. Tinh dầu hƣơng 

nhu chứa các thành phần chính là eugenol (45% - 70%), methyleugenol (trên 12%) và p – 

caryophylen. 

CÔNG DỤNG:  

- Tinh dầu hƣơng nhu chữa cảm nắng, sốt nóng lạnh: Khả năng làm ấm và giúp thoát mồ hôi giúp 

tinh dầu hƣơng nhu giải cảm và làm ấm cơ thể. 

- Tinh dầu hƣơng nhu giúp mọc tóc hiệu quả, chăm sóc mái tóc khỏe mạnh. 

- Chữa hôi miệng hiệu quả: Khả năng sát khuẩn của tinh dầu hƣơng nhu giúp khoang miệng luôn 

sạch sẽ, phòng các vấn đề răng miệng. 

- Sát khuẩn vết thƣơng và tăng sức đề kháng; hỗ trợ  điều trị viêm khớp, đau nhức cơ. 

- Giúp khử mùi và thƣ giản: Tạo không gian thơm mát, khử trùng không khí, phòng tránh các bệnh 

về đƣờng hô hấp; giúp thƣ giản tinh thần, làm tan cơn mệt mỏi, giảm sự bồn chồn khó chịu. 

- Giúp kích thích hoạt động tiêu hóa và làm lợi tiểu. Đồng thời tinh dầu hƣơng nhu cũng hỗ trợ hoạt 

động của thận và bảo vệ thành mạch máu. 

- Sử dụng tinh dầu hƣơng nhu làm nƣớc hoa tự nhiên. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Tinh dầu hƣơng nhu chữa cảm nắng, sốt nóng lạnh: Cho 5 đến 6 giọt tinh dầu hƣơng nhu và chậu 

nƣớc nóng dùng xông mặt giúp cơ thể dễ chịu hơn mỗi khi bị cảm. 

- Giúp mọc tóc hiệu quả, chăm sóc mái tóc khỏe mạnh: Cho vài giọt tinh dầu hƣơng nhu vào chậu 
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nƣớc dùng xả tóc sau khi gội đầu, có thể kết hợp pha thêm tinh dầu bƣởi, hoặc cho thêm bồ kết để 

tăng hiệu quả hơn.  

- Chữa hôi miệng hiệu quả: Cho vài giọt tinh dầu hƣơng nhu vào cốc nƣớc dùng để súc miệng, mỗi 

ngày súc miệng 1 đến 2 lần để có hơi thở thơm mát và răng miệng khỏe mạnh. 

- Dùng tinh dầu hƣơng nhu sát khuẩn vết thƣơng và tăng sức đề kháng:Pha loãng tinh dầu hƣơng nhu 

cùng nƣớc theo tỷ lệ khoảng 0,5% tinh dầu để rửa vết thƣơng, giúp sát khuẩn, cầm máu và hạn chế 

sự viêm nhiễm. Ngoài ra bạn cũng có thể ngâm mình trong bồn nƣớc ấm có pha vài giọt tinh dầu 

hƣơng nhu để giúp làm sạch sâu làn da, tăng sức đề kháng cho cơ thể. 

- Hỗ trợ điều trị viêm khớp, đau nhức cơ thể: Bạn pha tinh dầu hƣơng nhu cùng với bất kỳ loại dầu 

nền thiên nhiên (dầu olive, dầu jojoba…) dùng massage vào các vùng xƣơng khớp hoặc các vùng cơ 

thể đau nhức, tinh dầu hƣơng nhu sẽ làm nóng và đánh tan sự khó chịu, đẩy lùi cơn đau nhức nhanh 

chóng. Dùng cách này hằng ngày để phòng tránh và điều trị bệnh thấp khớp. 

- Cách dùng tinh dầu hƣơng nhu xông giúp khử mùi và thƣ giản: Xông hoặc treo tinh dầu hƣơng nhu 

trong không gian nhỏ nhƣ xe hơi giảm cảm giác buồn nôn, chống say xe. Bạn có thể xông tinh dầu 

hƣơng nhu bằng đèn xông tinh dầu. 

- Đối với hệ tiêu hóa: Cho 1 đến 2 giọt tinh dầu hƣơng nhu và cốc nƣớc ấm và uống hằng ngày giúp 

kích thích hoạt động tiêu hóa và làm lợi tiểu. 

Lƣu ý:  

- Bảo quản tinh dầu ở nơi khô ráo tránh ánh nắng mặt trời.  

- Tinh dầu không đƣợc uống trực tiếp mà phải pha loãng, dùng theo liều lƣợng đã đƣợc hƣớng dẫn 

và không lạm dụng.  

- Không bôi lên mắt, vết thƣơng hở, vùng da nhạy cảm. 

- Đối với phụ nữ có thai và trẻ nhỏ dƣới 2 tuổi nên hỏi ý kiến bác sĩ trƣớc khi sử dụng tinh dầu. 

Tinh dầu oải 

hƣơng 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu oải hƣơng đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp lôi cuốn hơi nƣớc từ 100% 

hoa oải hƣơng, không chất bảo quản, không hƣơng liệu. Thành phần là tinh chất linalool khoảng 

45% và acetate linaly1 khoảng 35% và các thành phần phụ khác.  

CÔNG DỤNG:  

- Giúp thƣ giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giảm đau đầu, mất ngủ; làm đẹp da. 



37 

 

- Tinh dầu oải hƣơng là loại tinh dầu đƣợc dùng rất phổ biến, mùi thơm quý phái và là một trong 

những loại tinh dầu đa năng. Nổi bật là khả năng kháng khuẩn, kháng viêm và chống trầm cảm. Tinh 

dầu oải hƣơng đặc biệt hiệu quả trong làm đẹp và trong ngành công nghiệp nƣớc hoa. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Dùng với đèn xông tinh dầu: Cho vài giọt tinh dầu oải hƣơng vào đèn xông tinh dầu giúp căn 

phòng thơm mát, sát khuẩn không khí. Nhỏ 2 - 3 giọt tinh dầu oải hƣơng vào bát nƣớc nóng sau đó 

cúi mặt sát và hít hơi nƣớc cùng tinh dầu bốc lên sẽ tạo cảm giác thoải mái, giảm đau đầu và giúp 

các mạch máu trên da mặt lƣu thông tốt, giúp cho da mặt tái tạo nhanh hơn (có thể dùng kết hợp với 

tinh dầu sả, quế).  

- Massage làm đẹp: Pha tinh dầu oải hƣơng với dầu nền (ôliu, jojoba) với tỷ lệ 2 - 3%, có thể kết hợp 

với tinh dầu sả chanh, tinh dầu ngọc lan tây (không quá 1%) dùng để massage toàn thân giúp giảm 

căng thẳng, da mịn màng, giúp chống lão hóa và tái tạo da rất tốt, cực kỳ hiệu quả trong làm đẹp. 

- Làm chất thơm: sử dụng tinh dầu oải hƣơng dạng treo ở tủ quần áo, hƣơng thơm dễ chịu và hạn chế 

tốt ẩm mốc và vi khuẩn, có thể để trong ô tô để khử mùi hôi và chống say xe.  

- Pha nƣớc tắm: Nhỏ 3 - 4 giọt tinh dầu oải hƣơng vào nƣớc tắm giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác 

thoải mái, sát khuẩn cho da rất tốt, giúp da mịn màng chống lão hóa. 

- Làm mƣợt tóc: Pha tinh dầu oải hƣơng với dầu dừa tỷ lệ 2-3% sau đó ta đều lên tóc, sau 30 phút gội 

sạch bằng dầu gội bình thƣờng sẽ giúp suôn mƣợt, trị gàu tốt. Có thể pha thêm vài giọt tinh dầu bƣởi, 

tinh dầu sả, tinh dầu hƣơng nhƣ để tăng thêm hiệu quả. 

  Lƣu ý:  

- Không uống trực tiếp, muốn uống phải pha (1-2 giọt) với nƣớc ấm.  

- Không để vào mắt. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em. 

- Nên mua tinh dầu có thƣơng hiệu rõ ràng và kiểm tra chất lƣợng kỹ trƣớc khi sử dụng tránh trƣờng 

hợp dùng phải dầu đã pha chế với hóa chất. 

Tinh dầu ngọc 

lan tây 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu ngọc lan tây đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp lôi cuốn hơi nƣớc từ 100% 

hoa ngọc lan tây, không chất bảo quản, không hƣơng liệu. Tinh dầu ngọc lan tây có thành phần chính 

là linalool 15 – 25%, caryophyllrnne 6 - 11%,benzyl acetate 1 - 18%. 

CÔNG DỤNG:  

- Giúp thƣ giãn, chống trầm cảm, mệt mỏi, mất ngủ; khắc phục tình trạng tim đập nhanh, hơi thở 
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gấp.  

- Giúp kiểm soát da nhờn, làm se lỗ chân lông, khi dùng kế hoa hồng và sen sẽ làm da mịn màng, 

trắng hồng, giảm mụn. 

- Chống viêm nhiễm, cảm lạnh; kích thích và tạo cảm giác hƣng phấn, hỗ trợ điều trị huyết áp cao.  

CÁCH SỬ DỤNG:  

- Sử dụng với đèn xông tinh dầu để xông phòng giúp giải tỏa stress, trầm cảm; kết hợp với tinh dầu 

(oải hƣơng, hoa hồng, phong lữ) để massage là một liệu pháp tuyệt vời sau một ngày làm việc mệt 

mỏi và áp lực. 

 - Một vài giọt ngọc lan tây, oải hƣơng, tràm trà: nhỏ vào bát nƣớc ấm sau đó dùng xông mặt giúp 

giảm da nhờn, chống lão hóa da, tăng khả năng tái tạo da, chống nhiễm khuẩn, phòng ngừa mụn 

trứng cá, hoặc nhỏ vào chậu nƣớc tắm. 

- Masage dƣỡng ẩm và làm trắng mịn da: kết hợp tinh dầu ngọc lan tây với dầu thực vật nhƣ dầu 

dừa, dầu ôliu, dầu jojoba, theo tỷ lệ 3% sẽ có một lọ dầu dƣỡng da thiên nhiên để dƣỡng ẩm và làm 

trắng da.  

- Để giảm chứng hồi hộp hay tim đập nhanh, giảm đau đầu pha hỗn hợp sau: 6 

giọt ngọc lan tây +1 giọt oải hƣơng + 1 giọt tinh dầu cam ngọt, thêm 30g dầu olive hoặc dầu massage 

và xoa vào ngực.  

- Masage cho chống lão hóa và làm đẹp da: 

  + Công thức 1: 30ml dầu jojoba + 30ml dầu hạnh nhân +25 giọt tinh dầu oải hƣơng +6 giọt tinh dầu 

hoa hồng +6 giọt tinh dầu ngọc lan tây. 

+ Công thức 2: 1 giọt tinh dầu oải hƣơng + 1 giọt tinh dầu phong lữ + 1 giọt tinh dầu ngọc lan tây + 

5ml dầu nền. 

Lƣu ý:  

- Không uống trực tiếp, không bôi trực tiếp tinh dầu lên da, không để vào mắt. 

- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em. 

- Nên mua tinh dầu có thƣơng hiệu rõ ràng và kiểm tra chất lƣợng kỹ trƣớc khi sử dụng tránh trƣờng 

hợp dùng phải dầu đã pha chế với hóa chất./. 
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XI

V 
Tinh dầu hoa 

lài 

 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu hoa lài (tinh dầu hoa nhài) đƣợc chiết xuất 100% từ hoa lài. Hoa lài 

thƣờng đƣợc thu hoạch vào buổi sáng sớm khi chƣa có mặt trời, lúc còn sƣơng hoặc đêm xuống khi 

đó sƣơng nhiều là lúc hoa lài thơm nhất, chất lƣợng tinh dầu sẽ tốt nhất. 

CÔNG DỤNG: 

- Mùi hƣơng nữ tính, ngọt ngào, tinh khiết; kích thích cảm giác yêu đƣơng đôi lứa; giúp tinh thần 

tỉnh táo, rất tốt để chữa bệnh lãnh cảm.  

- Chăm sóc da (da lão hóa, da nhạy cảm), giúp da khô trở nên mềm mại và giảm nguy cơ rạn nứt da, 

làm dịu vùng da bị sƣng tấy, xóa dần đi những nếp nhăn do lão hóa, sử dụng thƣờng xuyên sẽ cho 

làn da mịn màng, tƣơi sáng và khỏe khoắn.  

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Xông hơi hoặc tắm để giảm căng thẳng: 1 giọt tinh dầu hoa lài + 1 giọt tinh dầu sả chanh + 1 giọt 

tinh dầu cam ngọt, pha với nƣớc tắm và ngâm mình.  

- Massage body, massage mặt: Pha tinh dầu hoa lài với dầu nền (dầu dừa, olive, hƣớng dƣơng hoặc 

jojoba, oải hƣơng, ngọc lan tây...) với tỷ lệ 2 - 3% tinh dầu so với dầu nên để tăng tác dụng làm đẹp, 

masage toàn cơ thể để giữ ẩm tuyệt diệu trong mùa khô hanh. 

 - Dùng để ƣớp trà: Nhỏ một vài giọt tinh dầu hoa lài tùy theo độ đậm nhạt mà bạn muốn ƣớp trà của 

bạn vào túi trà, trực tiếp lên trà. 

Thông thƣờng 0,5 đến 1kg chè bạn chỉ cần ƣớp 1 giọt tinh dầu hoa nhài là đủ.  

- Dùng để nấu chè, làm bánh: Nhỏ tinh dầu hoa lài (độ đậm hay nhạt tuỳ sở thích) vào nồi chè hoặc 

bánh bạn định làm. Thƣờng 1kg đƣờng bạn nên cho 1 giọt tinh dầu hoa lài là đủ.  

Lƣu ý:  

- Không uống trực tiếp tinh dầu nguyên chất, không để vào mắt.  

- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em.  

- Nên mua tinh dầu có thƣơng hiệu rõ ràng, và kiểm tra chất lƣợng kỹ trƣớc khi sử dụng tránh trƣờng 

hợp dùng phải dầu đã pha chế với hóa chất./. 

X

V 
Tinh dầu hoa 

hồng 

THÀNH PHẦN: Đƣợc chiết xuất từ 100% cánh hoa Hồng, không chất bảo quản. Thành phần chủ 

yếu của tinh dầu hoa hồng  gổm geraniol 12,78%, 1-citronellol 23,89%, phenethyl alcol 16,36%, 

stearoptenes 22,1% và các thành phần có lợi khác. 
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CÔNG DỤNG: 

- Ngăn ngừa viêm phế quản mãn tính, ho, đau họng, vết bầm tím, bong gân giảm nhẹ. 

- Tăng cƣờng chất dạ dày, chống buồn nôn, say tàu xe, kích thích hệ tiêu hóa, đặc biệt có hiệu quả 

với viêm loét dạ dày tá tràng. 

- Công dụng của tinh dầu hoa hồng giúp cân bằng nội tiết tố nữ. 

- Tinh dầu hoa hồng là 1 nguyên liệu không thể thiếu giúp sản xuất collagen, ngăn ngừa nếp nhăn, 

chống quầng thâm mắt. 

- Tinh dầu hoa hồng trị mụn, tàn nhang và ngăn ngừa quá trình oxi hóa rất tốt. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Dùng để tắm: Nhỏ vài giọt tinh dầu vào bồn nƣớc ấm rồi ngâm mình thƣ giãn 15-20 phút.   

- Dùng làm thơm phòng: Nhỏ vài giọt tinh dầu hoa Hồng cùng với 1 lƣợng nƣớc vừa phải lên đèn 

xông tinh dầu, bật đèn xông lên, hƣơng thơm sẽ tỏa ra khắp phòng giúp khử mùi, tạo không gian 

thơm mát.  

- Dùng để massage: Bạn hãy pha loãng tinh dầu nguyên chất bạn yêu thích với dầu dẫn xuất nhƣ 

jojoba, đậu nành, hạt nho... với tỉ lệ 10-15 giọt tinh dầu nguyên chất với 30ml dầu dẫn xuất. 

Dùng làm mặt nạ: Bạn có thể pha chế vài giọt tinh dầu với sữa chua, mật ong, cám gạo hoặc trái cây 

nghiền để tạo ra các loại mặt nạ theo sở thích và không gây kích ứng cho da dù là làn da nhậy cảm 

nhất. 

- Dùng để dƣỡng tóc: Sau khi gội đầu xong, xoa vài giọt tinh dầu lên tóc còn ẩm để giúp tóc không 

bị xơ và hƣ tổn.  

- Dùng để dƣỡng môi: Thoa nhẹ một chút tinh dầu đƣợc pha loãng lên môi để môi luôn mềm, không 

bị khô nứt. 

 Lƣu ý:  

- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

- Tránh sử dụng với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ dƣới 1 tuổi.  

- Không bôi tinh dầu vào vết thƣơng hở. 

- Không tiếp xúc trực tiếp tinh dầu vào mắt.  
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X

VI 
Tinh dầu dạng 

treo 

 

Tinh dầu thiên nhiên ngày càng trở thành sự lựa chọn ưu tiên với nhiều người yêu thích những sản 

phẩm xuất xứ từ thiên nhiên. Công ty TNHH MTV SẢN XUẤT TINH DẦU HOA NEN đã cung cấp 

“Tinh dầu treo” thiên nhiên, sẽ làm bạn hài lòng trong không gian chiếc xe ô tô của mình, không 

gian của phòng bếp, phòng tắm, tủ quần áo quần hoăc toilet. Mùi hương thơm theo sở thích, tinh 

dầu thiên nhiên còn giúp khử mùi, sát khuẩn, thanh lọc không khí trong lành, thơm mát với những 

sản phẩm được thiết kế đẹp mắt, tiện dụng, an toàn và đẳng cấp của HOA NÉN.  

I. TINH DẦU TREO XE ÔTÔ.  

Để thích nghi mọi điều hòa, mùi da bọc, mùi ẩm mốc, thậm chí có cả mùi thức ăn, thuốc lá... gây khó 

chịu cho mỗi chúng ta khi ngồi lên xe, rất nhiều xế hộp đã dùng các biện pháp khử mùi nhƣ: Để túi 

đựng cà phê, túi thơm, nƣớc hoa, quả dứa trong xe.... để khử mùi.  

     Sản phẩm ―Tinh dầu treo xe ô tô‖ của Hoa Nén sẽ giúp bạn khắc phục hiệu quả những vấn đề 

trên, mang lại sự an toàn cho sức khỏe và tính thẩm mỹ cao. 

Công dụng:  

- Khử mùi, sát khuẩn, thanh lọc không khí, lợi hô hấp. 

- Tạo hƣơng thơm tự nhiên, giảm căng thẳng mệt mỏi giúp lái xe an toàn 

- Tạo cảm giác thƣ thái, chống say xe.  

Hƣớng dẫn sử dụng:  

Cách 1: Mùi hƣơng tỏa nhiều:   

- Tháo nắp đệm nhựa ở miệng chai thuỷ tinh, vặn nắp gỗ lại bình thƣờng. 

- Khi nào cần sử dụng thì chúc gƣợc chai 1800 từ 1-2 giây để tinh dầu thẩm thấu qua nắp gỗ và lan 

tỏa ra không khí, rồi để chai trở về trạng thái treo bình thƣờng. 

Cách 2: Muốn mùi hƣơng toả nhẹ và tiết kiệm hơn:  

- Không tháo nắp đệm nhựa ở miệng chai thuỷ tinh ra mà chỉ chọc thủng 3 lỗ đủ tinh dầu thẩm thấu 

qua nắp gỗ. 

Vị trí treo trong xe ô tô phù hợp nhất: Sát mép dƣới gƣơng chiếu hậu trần xe. 

Theo kinh nghiệm và tham khảo các nguồn sách nghiên cứu chúng tôi thấy rằng:   

Để chống say xe bạn nên treo trong xe các loại tinh dầu sau: 

  • Tinh dầu bạc hà 
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  • Tinh dầu oải hƣơng  

Để khử mùi cho xe mới và xe nặng mùi:  

  • Tinh dầu sả chanh. 

  • Tinh dầu sả java  

  • Tinh dầu quế  

Nếu muốn khử mùi trong xe thì dùng các loại tinh dầu sau để tinh thần sảng khoái, tỉnh táo khi lái 

xe:  

  • Tinh dầu bạc hà  

  • Tinh dầu oải hƣơng  

  • Tinh dầu sả chanh  

  • Tinh dầu sả java  

  • Tinh dầu chanh  

  • Tinh dầu các loại hoa (lài, ngọc lan tây, oải hƣơng...)  

II. TINH DẦU TREO TỦ QUẦN ÁO/ BẾP/ NHÀ TẮM/ TOILET 

Với tính năng sát khuẩn, khử mùi, thanh lọc không khí, xua đuổi muỗi và côn trùng. Bạn nên treo 01 

lọ tinh dầu vào vị trí thích hợp trong tủ quần áo, nhà bếp, đặc biệt là nhà tắm và toilet nhà mình. 

Công dụng đặc trƣng của các loại tinh dầu: 

- Tinh dầu sả chanh: Có hƣơng thơm mát, dịu nhẹ, thanh khiết. Dùng để khử mùi mạnh, kháng 

khuẩn thanh lọc không khí, chống say xe, giảm căng thẳng, tăng tính tập trung; xua đuổi muỗi và côn 

trùng giải cảm, long đờm,... 

- Tinh dầu sả java: Có hƣơng thơm nồng nàn, đậm. Dùng khử mùi mạnh, kháng khuấn thanh lọc 

không khí, giảm căng thẳng, tăng tính tập trung, xua đuổi muỗi và công trùng.   

- Tinh dầu quế: Khử mùi tốt, khử ẩm mốc, làm nóng, giảm đau, tiêu mỡ,... 

- Tinh dầu bạc hà: Hƣơng thơm dịu nhẹ, giúp sát khuẩn, khử mùi, thanh lọc không khí, giải cảm, 

chống say xe, giảm căng thẳng, tăng tính tập trung; xua đuổi muỗi và côn trùng. 

- Tinh dầu bưởi: Mùi thơm nhẹ dễ chịu, giúp tinh thần sảng khoái, thanh lọc không khí. 

Tinh dầu hoa oải hương: Có hƣơng thơm mát dịu nhẹ, thanh ngọt quyến rũ giúp giảm đau đầu, 
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giảm stress, làm cho tinh thần sảng khoái, hƣng phấn. 

-Tinh dầu hoa lài (nhài): Có hƣơng thơm mát dịu nhẹ, thanh ngọt quyến rũ giúp giảm đau đầu, 

giảm căng thẳng, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo. 

-Tinh dầu hoa ngọc tây: Có hƣơng thơm mát dịu nhẹ, thanh ngọt quyến rũ giúp giám đau đầu, giảm 

căng thẳng giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo.  

- Tinh dầu chanh: Hƣơng thơm dịu nhẹ, kích thích tinh thần sảng khoái, miễn dịch tốt, tẩy nhờn ở 

da, chống nhiễm trùng và làm sạch không khí./. 

X

VI

I 

Tinh dầu dạng 

xịt 

 

Tinh dầu thiên nhiên ngày càng trở thành sự lựa chọn ưu tiên với nhiều người, được chiết xuất từ 

thân và lá cây có hoạt tính sinh học chống lại vi sinh vật là chất đề kháng của cây nên có mùi hương 

tự nhiên, tính sát khuẩn mạnh, xua đuổi muỗi, côn trùng tấn công... Với những tính chất đặc biệt như 

vậy, HOA NÉN đã cho ra sản phẩm “Tinh dầu xịt” phòng, xe ô tô, giày, mũ bảo hiểm... với nhiều 

loại tinh dầu thiên nhiên khác nhau, mỗi loại đều có mỗi công dụng riêng, an toàn và thân thiện với 

môi trường. 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu nguyên chất, nƣớc cất tinh dầu, ethanol thực phẩm. 

CÔNG DỤNG: 

Làm sạch không khí, khử mùi, tạo không gian thơm mát tự nhiên. 

- Xua đuổi côn trùng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. 

Tùy tính chất của từng loại tinh dầu sẽ có những công dụng đặc trƣng riêng: 

- Tinh dầu sả chanh: Thanh lọc không khí, khử mùi, đuổi muỗi an toàn, đuổi gián, côn trùng... 

- Tinh dầu sả java: Khử mùi, thanh lọc không khí, diệt khuẩn, diệt nấm mốc, đuổi muỗi, côn trùng và 

khử uế... 

- Tinh dầu ngọc lan tây, hoa hồng, hoa lài: Giúp tạo không gian thơm mát, giảm căng thẳng, tinh 

thần thoải mái... 

- Tinh dầu chanh, bạc hà: Làm sạch và thanh lọc không khí, khử mùi, hạn chế ho, cảm lạnh... 

-  Tinh dầu quế: Khử trùng và sát khuẩn, làm dầu xoa bóp giảm đau, viêm khớp. Lƣu ý không sử 

dụng ở vùng da nhạy cảm, có vết thƣơng hở... 

- Tinh dầu oải hƣơng: Thanh lọc không khí, tạo không gian thơm mát, thoải mái, kháng khuẩn, 

kháng viêm... 

CÁCH SỬ DỤNG: 
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- Xịt 2-3 lần lên không gian nhƣ tủ quần áo, phòng ngủ, phòng bếp, sàn nhà, nhà vệ sinh...- Xịt khử 

mùi trên xe ô tô, mũ bảo hiểm, giày...- Xịt vào nơi côn trùng ở hoặc không gian nơi bạn sinh hoạt 

để xua đuổi côn trùng.Tùy mục đích sử dụng để chọn tinh dầu phù hợp:- Đuổi muỗi, sát khuẩn, 

khử mùi phòng ngủ, phòng khách nên dùng tinh dầu xịt sả chanh, sả java, bạc hà, ....- Thơm phòng, 

thanh lọc không khí: Dùng tinh dầu xịt oải hƣơng, lài, chanh, bƣởi, ngọc lan tây, ...- Khử mùi 

toilet: Dùng tinh dầu xịt sả java, sả chanh...- Xịt giày, mũ bảo hiểm: Dùng tinh dầu xịt quế.- Xịt 

phòng bếp: Dùng tinh dầu xịt quế, sả java.- Khử mùi xe ô tô: Dùng tinh dầu xịt sả chanh, sả java, 

bƣởi, quế...- Có thể dùng để xịt và massage lên nơi nhức mỏi nhƣ tinh dầu xịt quế. 

X

VI

II 

Xà phòng thảo 

dƣợc tắm bé 

 

THÀNH PHẦN: Xà phòng chứa dầu dừa hữu cơ, nƣớc cất, glycerin, sodium hydroxide (đã cắt hết 

phần thừa) kết hợp với tinh dầu tràm, gừng, bột cám gạo và một số thảo dƣợc thiên nhiên tạo hƣơng 

thơm dễ chịu và tốt cho làn da. 

CÔNG DỤNG: 

- Giúp chống cảm cho bé khi tắm trong mùa lạnh, đem lại cho bé không gian ấm áp và dễ dàng ngủ 

ngon, sâu giấc. 

- An toàn và dịu dàng nhẹ cho làn da nhạy cảm của bé, giúp da bé luôn mềm mại, không bị khô nẻ 

vào mùa đông khô hanh. 

- Tăng khả năng hấp thụ và giữ ẩm giúp làn da mềm mại và tƣơi tắn. 

CÁCH SỬ DỤNG: Dùng tắm hàng ngày: Làm ƣớt cơ thể, chà nhẹ xà phòng lên da, massage nhẹ 

nhàng, tắm sạch lại với nƣớc. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ƣớt và tránh ánh sáng mặt trời. Đối với xà phòng đang sử 

dụng: Khi sử dụng xong thì nên để ở nơi khô ráo, tránh nƣớc. 

Lƣu ý: Tránh để xà phòng vƣơng vào mắt, chỉ sử dụng bánh xà phòng trong vòng 3 tháng kể từ khi 

tháo bao bì. 

Xà phòng thảo 

dƣợc trị rôm 

xảy 

THÀNH PHẦN: Xà phòng chứa dầu dừa hữu cơ, nƣớc cất, glycerin, sodium hydroxide (đã cắt hết 

phần thừa) kết hợp với tinh dầu bạc hà, gừng, bột khổ qua và một số thảo dƣợc thiên nhiên tạo hƣơng 

thơm dễ chịu và tốt cho làn da. 

CÔNG DỤNG: 

- Kháng khuẩn và hỗ trợ chữa một số bệnh do nấm gây ra nhƣ ngứa ngáy, rôm sảy, chàm, mụn, 

eczema, các vết mụn nhọt,... 
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- Tăng khả năng hấp thụ và giữ ẩm da, cho làn da mềm mại và tƣơi tắn. 

- Chống lão hóa tế bào da, làm trẻ hóa làn da. 

- Tẩy sạch và khử mùi tự nhiên cho cơ thể. 

CÁCH SỬ DỤNG: Dùng tắm hàng ngày: Làm ƣớt cơ thể, chà nhẹ xà phòng lên da, massage nhẹ 

nhàng, tắm sạch lại với nƣớc. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ƣớt và tránh ánh sáng mặt trời. Đối với xà phòng đang sử 

dụng: Khi sử dụng xong thì nên để ở nơi khô ráo, tránh nƣớc. 

Lƣu ý: Tránh để xà phòng vƣơng vào mắt, chỉ sử dụng bánh xà phòng trong vòng 3 tháng kể từ khi 

tháo bao bì. 

Xà phòng thảo 

dƣợc làm đẹp 

da 

 

THÀNH PHẦN: Xà phòng chứa dầu dừa hữu cơ, nƣớc cất, glycerin, sodium hydroxide (đã cắt hết 

phần thừa) kết hợp với tinh dầu nghệ, tinh bột nghệ, bột cám gạo và một số thảo dƣợc thiên nhiên tạo 

hƣơng thơm dễ chịu và tốt cho làn da. 

CÔNG DỤNG: 

- Chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của tế bào, làm giảm vết thâm do nám – sẹo 

hoặc dƣỡng trắng da toàn thân. 

- Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị cảm lạnh, bệnh thủy đậu, chàm, dị ứng và làm dịu vết thƣơng hở trên 

da, mờ sẹo.  

- Tăng khả năng hấp thụ và giữ ẩm giúp làn da mềm mại và tƣơi tắn. ngừa nám da, chống lão hóa da 

- Tẩy sạch và khử mùi tự nhiên cho cơ thể. 

CÁCH SỬ DỤNG: Dùng tắm hàng ngày: Làm ƣớt cơ thể, chà nhẹ xà phòng lên da, massage nhẹ 

nhàng, tắm sạch lại với nƣớc. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ƣớt và tránh ánh sáng mặt trời. Đối với xà phòng đang sử 

dụng: Khi sử dụng xong thì nên để ở nơi khô ráo, tránh nƣớc. 

Lƣu ý: Tránh để xà phòng vƣơng vào mắt, chỉ sử dụng bánh xà phòng trong vòng 3 tháng kể từ khi 

tháo bao bì. 

Xà phòng thảo 

dƣợc trị mụn 

THÀNH PHẦN: Xà phòng chứa dầu dừa hữu cơ, nƣớc cất, glycerin, sodium hydroxide (đã cắt hết 

phần thừa) kết hợp với tinh dầu bạc hà, lá neem và một số thảo dƣợc thiên nhiên tạo hƣơng thơm dễ 

chịu và tốt cho làn da. 
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CÔNG DỤNG: 

- Chuyên đặc trị mụn lƣng, mụn dọc và mụn đầu đen. 

- Tạo cảm giác thơm mát tự nhiên, giúp làm sạch da, kháng viêm, giúp thông thoáng và thu nhỏ lỗ 

chân lông. 

- Tăng khả năng hấp thụ và giữ ẩm giúp làn da mềm mại và tƣơi tắn. 

- Chống lão hóa tế bào da, làm trẻ hóa làn da. 

- Tẩy sạch và khử mùi tự nhiên cho cơ thể. 

CÁCH SỬ DỤNG: Dùng tắm hàng ngày: Làm ƣớt cơ thể, chà nhẹ xà phòng lên da, massage nhẹ 

nhàng, tắm sạch lại với nƣớc. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ƣớt và tránh ánh sáng mặt trời. Đối với xà phòng đang sử 

dụng: Khi sử dụng xong thì nên để ở nơi khô ráo, tránh nƣớc. 

Lƣu ý: Tránh để xà phòng vƣơng vào mắt, chỉ sử dụng bánh xà phòng trong vòng 3 tháng kể từ khi 

tháo bao bì. 

Rose soap 

 

THÀNH PHẦN: Xà phòng chứa dầu dừa hữu cơ, nƣớc cất, glycerin, sodium hydroxide (đã cắt hết 

phần thừa) kết hợp với tinh dầu hoa hồng, than hoạt tính và một số thảo dƣợc thiên nhiên tạo hƣơng 

thơm dễ chịu và tốt cho làn da. 

CÔNG DỤNG: 

- Hƣơng thơm quý phái từ hoa hồng kết hợp với than hoạt tính giúp làm sạch sâu, thải đọc da, trừ 

mụn cám và mụn đầu đen. 

- Làm nhỏ lỗ chân lông, cân bằng ẩm cho da. 

- Tăng khả năng hấp thụ và giữ ẩm da, cho làn da mềm mại và tƣơi tắn. 

- Chống lão hóa tế bào da, làm trẻ hóa làn da. 

- Tẩy sạch và khử mùi tự nhiên cho cơ thể. 

CÁCH SỬ DỤNG: Dùng tắm hàng ngày: Làm ƣớt cơ thể, chà nhẹ xà phòng lên da, massage nhẹ 

nhàng, tắm sạch lại với nƣớc. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ƣớt và tránh ánh sáng mặt trời. Đối với xà phòng đang sử 

dụng: Khi sử dụng xong thì nên để ở nơi khô ráo, tránh nƣớc. 

Lƣu ý: Tránh để xà phòng vƣơng vào mắt, chỉ sử dụng bánh xà phòng trong vòng 6 tháng kể từ khi 
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tháo bao bì. 

XI

X 
Dầu dừa 

 

THÀNH PHẦN: Chiết xuất từ 100% quả dừa già khô nƣớc. Dầu dừa có hơn 40% axit lauric, ngoài 

ra còn có các vitamin E và các chất có lợi khác. 

CÔNG DỤNG: 

Dầu dừa nhƣ một loại kem dƣỡng ẩm thích hợp với mọi loại da, thậm chí là da khô. Sử dụng dầu dừa 

thƣờng xuyên giúp ngăn ngừa lão hóa, các bệnh về da nhƣ vẩy nến, eczema, viêm da và các bệnh 

nhiễm trùng da khác. 

Dầu dừa chứa thành phần gây ức chế sự thèm ăn, hãy sử dụng 1-2 muỗng dầu dừa lúc đó cảm giác 

thèm ăn sẽ không kéo dài, giúp giảm cân. 

Sử dụng dầu dừa thƣờng xuyên sẽ làm giảm các cholesterol xấu. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ chấn 

thƣơng, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. 

Dầu dừa tẩy trang, dƣỡng ẩm và loại bỏ các chất nhờn ở da. Nó làm da cực kỳ mịn màng và kháng 

khuẩn tuyệt vời giúp ngăn ngừa mụn.  

CÁCH SỬ DỤNG: 

Dƣỡng ẩm, làm mềm và trị thâm môi: Dùng đầu ngón tay, lấy một chút dầu dừa rồi thoa lên môi 

giống nhƣ son bóng của bạn vậy. 

Làm giảm, ngăn ngừa và loại bỏ mụn trứng cá rất tốt: Làm sạch da để vừa giúp loại bỏ lớp sừng vừa 

giúp làm mở lỗ chân lông để hấp thụ dƣỡng chất từ dầu dừa, thoa một lớp dầu dừa lên da, để khoảng 

từ 15 đến 20 phút thì rửa sạch.  

Dƣỡng tóc: Bạn nên nhỏ 1-2 giọt dầu dừa ra lòng bàn tay rồi xoa đều lên tóc ƣớt sau mỗi lần gội đầu 

để tóc bóng và mềm. 

Massage dầu dừa hàng ngày giúp giảm sự mệt mỏi, đau nhức và còn giúp làm đẹp da trên cơ thể. 

Dùng dầu dừa bôi lên quầng mắt thâm vào mỗi sáng để thấy sự thay đổi đẹp lên ở vùng da này. 

Lƣu ý: 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

Nếu bạn thuộc da dầu hoặc tóc bết thì hãy sử dụng dầu dừa một cách hợp lý, tránh lạm dụng dầu 

dừa. 

Tránh để dầu dừa vƣơng vào mắt, không nên sử dụng dầu dừa để đắp mặt qua đêm. 
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Dầu hƣớng 

dƣơng 

 

THÀNH PHẦN: Dầu hƣớng dƣơng chứa các axit béo nhƣ axit palmitic, lecithin, carotenoids, 

tocopherols… là một trong các loại dầu thực vật có giá trị dinh dƣỡng cao nhất, đặc biệt rất tốt cho 

hệ tim mạch của cơ thể. Bên cạnh đó còn chứa các loại vitamin nhƣ vitamin A, D, E hỗ trợ bảo vệ 

sức khỏe cũng nhƣ có nhiều lợi ích trong việc làm đẹp. 

CÔNG DỤNG: 

Giữ ẩm da và dƣỡng da: Các axit béo và vitamin giúp cải thiện làn da từ bên trong, làm tăng khả 

năng giữ nƣớc, làm mềm da, chống lại các chất oxi hóa, làm chậm quá trình lão hóa da. 

Chống nắng: Với hàm lƣợng Vitamin E cao, giúp nuôi dƣỡng làn da từ trong ra ngoài, giúp da khỏe 

mạnh, chống lại những tác hại của tia cực tím. 

Giảm mụn: Dầu hƣớng dƣơng chứa rất nhiều Vitamin A, C, D và carotenoid giúp dƣỡng da, loại bỏ 

bã nhờn và các vi khuẩn gây nên mụn. 

Dƣỡng tóc, giảm gãy rụng: Trong dầu hƣớng dƣơng nguyên chất có chứa gamma alpha linolenic 

acid giúp dƣỡng tóc tự nhiên, giúp tóc chắc khỏe giảm gãy rụng. 

Giảm cholesterol và giảm nguy cơ ung thƣ: Hàm lƣợng omega-6 cao, giúp cơ thể duy trì 

cholesterol ổn định giảm các bệnh tắt nghẽn, xơ vữa động mạch. Chất carotenoid trong dầu hƣớng 

dƣơng giúp làm giảm nguy cơ bị ung thƣ tử cung. Vitamin A làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể. 

Làm lành vết thƣơng, giảm sẹo: Các acid béo không no và acid folic, folate trong dầu hƣớng dƣơng 

giúp khử trùng, giảm viêm, làm tăng quá trình tái tạo tế bào giúp vết thƣơng nhanh lành, giảm tối đa 

nguy cơ bị sẹo. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

Dƣỡng da: Bạn dùng dầu hƣớng dƣơng nguyên chất hoặc pha thêm các loại tinh dầu thiên nhiên có 

công dụng dƣỡng da nhƣ tinh dầu hoa hồng, tinh dầu tràm, tinh dầu oải hƣơng… để tạo hƣơng thơm 

và độ nóng giúp thƣ giản cơ thể tốt hơn. 

Thoa nhẹ dầu hƣớng hƣơng lên da, dùng 2 tay massage nhẹ nhàng khoảng 3 đến 5 phút rồi để dầu 

hƣớng dƣơng thấm sâu vào da thêm khoảng 10 đến 15 phút, sau đó rửa lại bằng nƣớc ấm. 

Đối với làn da mặt nên massage theo chiều cấu trúc da, từ dƣới lên trên từ trong ra ngoài sẽ giúp làn 

da hấp thụ dƣỡng chất tốt hơn cũng nhƣ các cơ đƣợc nâng trong quá trình massage, hạn chế sự chảy 
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xệ da.  

Dƣỡng tóc: + Có thể kết hợp 10 giọt dầu hƣớng dƣơng và 01 giọt tinh dầu bƣởi để massage lên chân 

tóc sau khi gội đầu sạch giúp tóc bóng mƣợt và giảm rụng tóc hiệu quả 

+ Dầu hƣớng dƣơng còn có thể dùng nấu ăn hoặc uống trực tiếp. 

X

X 
Bộ sản phẩm 

quà tặng Trám 

hƣơng du 

 

Trám hƣơng du là tên gọi của một trong những bộ sản phẩm tiêu biểu của Công ty Hoa Nén. Trong 

nhiều thƣ tịch cổ, đặc biệt là chính sử triều Nguyễn, loại cây Tràm gió dùng để chiếc xuất tinh dầu 

đƣợc ghi chép dƣới tên Trám mộc. Trong thời gian qua, những câu chuyện kể, những giai thoại thú 

vị đƣợc ghi nhận trong hành trình tìm hiểu về dòng tinh dầu đƣợc sử dụng trong chốn hoàng cung 

xƣa, trong các phủ đệ, hoặc trong tầng lớp quý tộc, thƣợng lƣu ở Huế của Công ty Hoa Nén đã góp 

phần bổ khuyết cho sử liệu và dòng tinh dầu Ngự dụng dần hiện rõ chân dung. Trám hƣơng du - tinh 

dầu Ngự dụng Mang trong mình 3 sản phẩm chính là Tinh dầu tràm nguyên chất, trám du cao và 

thái bình du với đầy đủ công dụng, mang lại sức khỏe thuận tự nhiên cho những ngƣời thân yêu của 

bạn. 

Bộ sản phẩm 

quà tặng Tinh 

hoa miền 

hƣơng Ngự 

 

Thiên nhiên đã ban tặng cho Huế một dòng Hƣơng thơ mộng, dòng Sông di sản và Núi Ngự 

hùng vĩ xanh tƣơi giữa đất trời. Hƣơng - Ngự luôn hiện hữu bên nhau đi vào đời sống văn hóa của 

cộng động cƣ dân và trong lòng dân tộc. 

Với không gian nhà vƣờn truyền thống Huế ở đôi bờ sông Hƣơng, nơi mỗi ngƣời Huế gắn bó 

suốt cung bậc cuộc đời cùng những tri thức dân gian trong việc phòng và chữa bệnh, mà tinh dầu 

tràm (trám hƣơng du), sả, gừng, quế v.v. luôn là vật phẩm, là loại dƣợc liệu không thể thiếu. Trong 

tâm thức của ngƣời Việt, tinh dầu miền Hƣơng Ngự, xứ Thuận - Hóa miền đất biên viễn phên dậu tự 

ngàn xƣa dƣờng nhƣ thơm hơn, nồng hơn, đậm vị hơn cũng nhƣ hội tụ những tác dụng vƣợt trội 

trong đối sánh vùng miền. 

Kế thừa những tinh hoa của đất trời xứ sở, nghề chƣng cất tinh dầu truyền thống của quê 

hƣơng và gia đình, Công ty Hoa Nén đã phát triển giá trị của tinh dầu kết hợp với dƣợc liệu và thảo 

mộc tự nhiên của vùng đất Cố Đô, tạo ra bộ sản phẩm “Tinh hoa miền Hƣơng Ngự” với các sản 

phẩm tinh túy thiên nhiên: Thất Diệp Chi, Thái Bình Du và Trám Hương Du. 

Đây là bộ sản phẩm đƣợc chắt lọc và kết hợp tinh tế giữa tinh dầu và thảo mộc giúp phòng và 

hỗ trợ điều trị các bệnh thông thƣờng trong mỗi gia đình Việt, với thiết kế thể hiện những đƣờng nóc, 

đƣờng quyết thanh tao phổ biến trong trang trí cung đình, mang đậm bản sắc Kinh Thành Huế. Hình 

ảnh mái nhà rƣờng, mô-típ Vân kiên đặt trong bố cục hình tròn gợi nên sự trọn vẹn, chen lẫn là hình 
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ảnh của cành lá cách điệu tạo cảm giác hiền hòa nhằm thể hiện giá trị văn hóa trong từng sản phẩm.  

Thất Diệp Chi: Đƣợc tổng hợp từ các loại cây thuốc quý nhƣ: Đƣơng quy, ngƣu tất, độc hoạt, 

xuyên khung, địa liền, thiên niên kiện... ngâm với rƣợu gạo nếp loại ngon, thẩm thấu vào dung dịch 

tinh dầu bạc hà, quế, đinh hƣơng, tràm nguyên chất,… với công dụng hỗ trợ điều trị đau lƣng, sƣng 

trặc gân, vết bầm, đau mỏi cơ, trúng gió, say tàu xe, côn trùng đốt... dùng bôi lên da và massage sẽ 

có hiệu quả ngay, sử dụng thƣờng xuyên sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. 

Thái Bình Du: Gồm các loại thảo dƣợc đƣợc thẩm thấu trong hỗn hợp tinh dầu nguyên chất 

tràm, sả, quế, bạc hà, hƣơng nhu,... theo tỉ lệ đặc biệt, giúp phòng và hỗ trợ điều trị sổ mũi, cảm lạnh, 

giữ ấm cơ thể, tạo hƣơng thơm cho tinh thần sảng khoái. Chỉ cần mở nắp hít trực tiếp, lăn và 

massage ngoài da, vùng bị đau nhức, vết côn trùng đốt. 

Trám Hƣơng Du: Đƣợc chiết xuất 100% cây tràm gió (Trám mộc) với thành phần chính là 

Cineol, α-Terpineol. Cây Tràm gió đƣợc ghi chép trong các thƣ tịch cổ gọi là Trám Mộc. Theo ký ức 

của lớp hậu duệ, quan lại, hoàng thân quốc thích luôn gắn liền với những lọ Trám du nho nhỏ đƣợc 

nhà vua ân tứ ban tặng cho các vị đại thần trong các buổi chầu ban sớm, những lúc tiết trời thay đổi 

để phòng sƣơng gió và chống cảm mạo. Với ngƣời dân xứ Huế, tinh dầu tràm - Trám hƣơng du đƣợc 

gắn bó thân thiết nhƣ là phƣơng thuốc trị bá bệnh với cuộc đời mỗi ngƣời từ khi ngƣời mẹ mang thai, 

sinh ra cho đến khi già yếu. Dùng xức lên da, hít hoặc xông hơi. 

Với tôn chỉ trở về với thiên nhiên, trở về với nguồn cội, sở hữu vùng nguyên liệu Trám mộc tự 

nhiên phong phú gắn với nghề chƣng cất tinh dầu truyền thống của gia đình. Công ty Hoa Nén cùng 

đội ngũ kỹ sƣ sau thời gian điều nghiên, xây dựng, xin giới thiệu đến quý khách hàng bộ sản phẩm 

Tinh hoa miền Hƣơng Ngự, với mong muốn mang đến sự cảm nhận tinh tế và gần gũi nhất của 

hƣơng vị tinh dầu đậm chất Cố Đô Huế, kính gửi tặng bạn bè bốn phƣơng./.  

 

C. CÁC CÂU HỎI THƢỜNG GẶP CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẢN PHẨM CỦA HOA NÉN 

STT 
ĐỀ 

MỤC 
CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

1 Tràm 

Tinh dầu 

tràm có tác 

dụng gì? 

Tinh dầu tràm có thành phần chủ yếu là cineol 1,8 (hay còn gọi eucalyptol) và α-Terpineol. 

Cineol >40% có tác dụng long đờm, trị ho, giữ ấm còn α-Terpineol ( 5 – 12%) giúp kháng 

khuẩn tốt mà các dƣợc phẩm có sử dụng hoạt chất tự nhiên từ dầu tràm có khả năng ức chế 
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virus cúm H5N1 tốt. Tinh dầu tràm gió thƣờng đƣợc dùng nhiều trong việc chăm sóc sức 

khỏe, phòng và chữa bệnh, giữ ấm cơ thể cho bé, chống cảm mạo, phong hàn, sau đây là một 

vài công dụng của tinh dầu tràm: 

- Phòng và hỗ trợ trị sổ mũi, cảm cúm, kích thích long đờm, tăng khả năng giảm ho hiệu quả; 

- Sát khuẩn, làm suy yếu và hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn, virus 

- Giúp trị hôi miệng, viêm lợi 

- Giúp giảm đau bụng, ăn không tiêu hoặc đầy hơi ở trẻ em và ngƣời lớn 

- Xoa tan các vết cắn của côn trùng nhƣ muỗi, kiến một cách nhanh chóng 

- Massage cơ chữa đau nhức xƣơng khớp ở ngƣời cao tuổi. 

- Đặc biệt dùng rất tốt cho trẻ sơ sinh và sản phụ. Ngoài ra còn là liệu pháp chăm sóc và cơ 

thể an toàn. 

2 Tràm 

Tinh dầu 

tràm sử 

dụng nhƣ 

thế nào? 

1. Làm ấm cơ thể, phòng và trị cảm cúm, cảm lạnh: 

Mỗi tối trƣớc khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy, khi đi ra ngoài trời lạnh, mắc mƣa: Xoa tinh 

dầu tràm Hoa Nén lên cổ, hai bên thái dƣơng, lƣng, bụng và gan bàn chân; massage nhẹ và 

đều để tinh dầu thẩm thấu vào bên trong da. 

2. Giải cảm: Nhỏ 10 giọt tinh dầu tràm vào 1 lít nƣớc sôi để xông đầu; hoặc 20 -30 giọt vào 

2-3 lít nƣớc sôi để xông toàn thân, có thể thêm 1 vài giọt tinh dầu sả chanh và bạc hà để 

xông. Một ngày xông 1-2 lần. 

Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ: Nhỏ 5 giọt tinh dầu tràm Hoa Nén vào 10 lít nƣớc ấm (tƣơng 

ứng 1 giọt/2 lít nƣớc) để tắm cho bé. Sau khi tắm xong massage tinh dầu vào lƣng để giữ ấm 

cho trẻ giúp thƣ giãn. 

3. Giảm trừ các cơn ho và làm sạch hô hấp 

Xông và hít sâu tinh dầu tràm qua mũi; nhỏ 2 giọt tinh dầu tràm với 1 ly nƣớc ấm có thể 

thêm ít mật ong để uống. (Đối với trẻ nhỏ chỉ áp dụng từ 12 tháng tuổi trở lên); Nhỏ 1 giọt 

tinh dầu tràm lên mặt trong khẩu trang trƣớc khi đeo để đƣợc an toàn hơn. 

4. Súc họng sát khuẩn: Nhỏ 1-2 giọt tinh dầu tràm vào cốc nƣớc ấm, lắc đều để súc họng sâu 

5. Tránh khỏi hôi miệng và viêm lợi: Pha 1-2 giọt tinh dầu tràm vào nƣớc muối loãng 0,9%, 

dùng hỗn hợp súc miệng từ 2-3 lần/ ngày. 

6. Hỗ trợ giảm đau bụng đầy hơi: Xoa tinh dầu vào vùng bụng, xung quanh rốn, massage nhẹ 

theo chiều kim đồng hồ.  

7.  Làm sạch không gian sống của gia đình: Xông hơi hoặc sử dụng máy khuếch tán, đèn 
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xông tinh dầu thƣờng xuyên trong nhà với vài giọt tinh dầu 

8.  Làm tan vết muỗi đốt, côn trùng cắn: Xoa trực tiếp tinh dầu tràm vào vùng da có vết cắn 

và massage nhẹ. 

9. Giảm đau nhức mỏi xƣơng khớp: Massage tinh dầu tràm trực tiếp vào các vùng đau nhức 

3 Tràm 

Tinh dầu 

tràm sử 

dụng cho bé 

nhƣ thế 

nào? 

Tinh dầu tràm là một biệt dƣợc thiên nhiên, không gây nóng khi sử dụng cho trẻ nhỏ, chúng 

ta có thể sử dụng để phòng một số bệnh cho bé nhƣ sau:- Phòng trị cảm lạnh, ho: Nhỏ 2-3 

giọt tinh dầu tràm ra lòng bàn tay, Massage vùng ngực, lƣng cho bé để phòng cảm lạnh vào 

mỗi sáng và tối, sau khi tắm- Giảm sƣng, viêm do muỗi côn trùng cắn: Massage trực tiếp tinh 

dầu tràm vào vết muỗi đốt, côn trùng cắn giúp giảm ngứa, viêm ngay tức thì cho bé- Giảm 

khó chịu khi bé mọc răng: Massage vào lòng bàn chân, bàn tay của bé thật nhẹ nhàng, giúp 

bé thƣ giãn và giảm sự khó chịu khi những chiếc răng sữa bắt đầu mọc- Giúp bé ngủ ngon: 

Cho bé nằm sấp rồi massage quanh vùng lƣng và cổ cho bé, vỗ nhẹ sẽ giúp bé ngủ ngon hơn- 

Trị táo bón: Đặt 2 ngón trỏ và ngón giữa gần rốn của bé ấn nhẹ và xoay vòng tại chỗ theo 

chiều kim đồng hồ sau đó lại xoay vòng quanh rốn và mở rộng vòng dần vòng to cho đến khi 

rộng ra không. Tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng ở xƣơng hông phải và xƣơng hông trái của bé. 

Massage liên tục trong vòng 10-15 phút để đạt hiệu quả nhất 

4 Tràm 

Tinh dầu 

tràm có 

nguyên chất 

hay không? 

Làm sao để 

tôi biết đó là 

tinh dầu 

tràm nguyên 

chất? 

Tinh dầu tràm Hoa Nén là tinh dầu nguyên chất 100%.  

Độ nhớt của tinh dầu: Độ nhớt đƣợc dịnh nghĩa nhƣ là kháng lực của dòng chảy. Tinh dầu 

tràm thƣờng không có độ nhớt, khi xoa lên da cảm giác thoải mái, ko nhớt, ko bết dính. Nếu 

thấy tinh dầu tràm có độ nhớt cao là một dấu hiệu cho thấy chất lƣợng tinh dầu bị thay đổi.  

Mùi của tinh dầu: Nếu đƣợc làm quen và nhận biết đƣợc mùi của loại tinh dầu chính hãng 

trƣớc đó thì có thể giúp cho ngƣời tiêu dùng phát hiện ra đƣợc những loại tình dầu pha trộn 

giả mạo. Tinh dầu tràm nguyên chất có mùi thơm dịu nhẹ, không hắc, hít vào cảm giác thông 

mũi, dễ chịu. 

Nhỏ trên giấy thấm: Để kiểm tra xem một loại tinh dầu có pha trộn thêm với các loại dầu 

khác (ví dụ: dầu thực vật), thì có thể nhỏ một giọt tinh dầu trên một nền vải hoặc giấy thấm. 

Nếu có dầu pha trộn thì nó sẽ hiện lên một ―vòng mỡ‖ sau khi tinh dầu đã bốc hơi. Còn 

những loại tinh dầu nguyên chất thƣờng bốc hơi hoàn toàn mà không để lại dấu vết gì. 

Giá cả: Giá cả cũng là một dấu hiệu gián tiếp cho thấy chất lƣợng của tinh dầu. Ví dụ tinh 

dầu hoa hồng là một trong những loại tinh dầu có giá thành cao. Vì vậy nếu mua đƣợc tinh 

dầu hoa hồng với giá rẻ thì nên xem xét lại chất lƣợng của tinh dầu có đảm bảo hay không. 
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Độ tan trong nƣớc: Tinh dầu nguyên chất không tan trong nƣớc, đó là điều chắc chắn, hãy 

thử hòa nƣớc và tinh dầu theo tỉ lệ 1:1, lắc mạnh rồi để 1 thời gian, tinh dầu nguyên chất sẽ 

tách lớp theo đúng tỉ lệ ban đầu, hƣơng liệu sẽ hòa tan vào nƣớc tạo màu đục hoặc có thể 

tách lớp nhƣng 1 phần đã bị hòa tan vào nƣớc. 

Một cách đơn giản nữa là lắc mạnh chai tinh dầu tràm cho nổi bọt, tinh dầu nguyên chất thì 

bọt khí sẽ tan nhanh. 

5 Tràm 

Tinh dầu 

tràm có thể 

chữa đƣợc 

bệnh nấm 

da đầu 

không? 

Tác nhân gây ra nấm ở da đầu là vi khuẩn nấm gàu, chúng cƣ trú trong nang tóc và da đầu, 

khởi phát với các nốt sần nhỏ, rải rác trên da đầu. Nền tổn thƣơng có các mảng vảy mỏng, 

tóc lành xen kẽ tóc bị cụt gần gốc (do tóc bị nhiễm nấm trở nên cứng và dễ gãy).Mảng vảy 

bong ra khỏi da đầu tạo thành một mảng hói tạm thời. Bệnh này gây ngứa, ngƣời bệnh có thể 

mắc nấm da ở các vị trí khác (bẹn, mông, móng). Có thể sử dụng các biện pháp sau để làm 

giảm bệnh này:Dùng tinh dầu tràm kết hợp với dầu dừa: Tinh dầu tràm có tác dụng kháng 

khuẩn, chống nấm rất tốt, còn có chức năng  thúc đẩy làm lành tổn thƣơng da. Mỗi lần sử 

dụng, bạn chỉ cần 1 - 2 giọt tinh dầu tràm nguyên chất trộn với 5ml dầu dừa để massage da 

đầu từ 1 - 2 phút rồi ủ tóc, không những giảm bớt ngứa ngáy, khó chịu do nấm da đầu mà 

tinh chất dƣỡng còn nuôi dƣỡng tóc rất tốt. Thực hiện 2 ngày 1 lần, kiên trì để thấy đƣợc kết 

quả.Dùng chanh: Chanh chứa acid tự nhiên có khả năng kháng khuẩn, tiêu diệt nấm tốt. Cách 

trị nấm bằng chanh là sử dụng nƣớc cốt chanh pha loãng, thoa hỗn hợp lên tóc và massage 

trong 10 - 15 phút trƣớc khi xả sạch. Nếu không có chanh thì tinh dầu chanh là một phƣơng 

pháp thay thế hiệu quả 

 

6 Tràm 

Vì sao tinh 

dầu tràm có 

tính kháng 

khuẩn? 

Thành phần chính trong tinh dầu tràm là cineol 1,8 (hay còn gọi eucalyptol) và α-Terpineol. 

Cineol >40% có tác dụng long đờm, trị ho, giữ ấm còn α-Terpineol ( 5 – 12%) giúp kháng 

khuẩn tốt mà các dƣợc phẩm có sử dụng hoạt chất tự nhiên từ dầu tràm có khả năng ức chế 

virus cúm H5N1 tốt. Với 2 thành phần chính trên thì tinh dầu tràm có khả năng kháng khuẩn 

và ức chế virus khá cao, tinh dầu tràm của Hoa Nén đã đƣợc kiểm nghiệm với hàm lƣợng 

cineol cao trên 50%. 

7 Tràm 
tràm Hoa 

Nén có mấy 

loại, loại 

Trên thị trƣờng có loại dầu tràm màu trắng, theo nhu cầu thị trƣờng họ pha ra loại 2, loại 

3,… loại n. Để khách tin tƣởng dầu tràm rẻ tiền này giống dầu nấu thủ công thì họ pha phẩm 

màu vào để vàng vàng giống dầu tràm và đƣợc bán nhiều ở chợ, giá bao nhiêu cũng có cả. 
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nào tốt 

nhất? 

Nhung đối với tinh dầu tràm của Hoa Nén chỉ có 1 loại nguyên chất đậm đặc, màu vàng nhạt 

ngã xanh, mùi dịu nhẹ hoàn toàn an tâm khi sử dụng. 

8 Tràm 

Bạn nói tinh 

dầu tràm chỉ 

có một loại 

duy nhất, 

nhƣng tại 

sao nay lại 

phân ra 

Tinh dầu 

tràm cao 

cấp và tinh 

dầu tràm 

thƣờng, có 

gì khác 

nhau trong 

chất lƣợng? 

Tinh dầu tràm cao cấp đƣợc chiết xuất từ 100% lá tràm đƣợc hái từ vùng nguyên liệu 

VIETGAP chuẩn không lẫn 1 tạm chất nào! 

Thiết bị chƣng cất tinh dầu cũng đã đƣợc Cty Hoa Nén cải thiện qua kinh nghiệm nhiều năm 

chƣng cất, từ chọn kim loại Inox 100% loại dày nhất để gia công thiết bị chƣng cất, hệ thống 

làm lạnh tuần hoàn khép kín, hệ thống giữ nhiệt đƣợc kiểm soát ổn định, dùng nguồn năng 

lƣợng điện để chung cất; kết hợp các thiết bị đốt củi cũng đã xây dựng 1 cách khoa học hơn. 

Chất lƣợng chƣng cất giữa các mẻ mang tính đồng đều và cho ra hàm lƣợng chuẩn tinh dầu 

tràm.  

Quá trình ủ, khử andehid và chắc lọc chiết rót ra tinh dầu tràm cũng đƣợc Cty tiến hành 1 

cách cẩn thận và mất thời gian lâu hơn. Cho ra loại tinh dầu chất lƣợng cao đạt màu màu sắc 

vàng nhạt (thiên thanh), độ trong suốt và mùi thơm nhẹ không hắc. Hiệu quả ngay sau khi sử 

dụng nhƣ xức, hít, xông… 

Việc đóng gói sản phẩm đã đƣợc sử dụng loại chai thủy tinh dày hơn, màu tối để bảo quản 

đƣợc chất lƣợng tinh dầu tốt nhất nhƣng không kém phần sang trọng. 

Toàn bộ quy trình đƣợc Cty vận hành và kiểm soát tuyệt đối. 

Tinh dầu tràm trƣớc giờ Cty thu gom của bà con có chọn lọc nhƣng không thể tuyệt đối bằng 

nguyên liệu từ vùng tràm nguyên liệu bảo tồn đƣợc kiểm soát nhƣ hiện nay đã bắt đầu khai 

thác. 

Chƣa kể đến thiết bị và kỹ thuật chƣng cất đã đƣợc nâng cấp và phát huy tối đa hiệu quả của 

các khâu để cho ra dòng tinh dầu chất lƣợng nhất đối với tinh dầu tràm cao cấp 

9 Tràm 

Sao dùng 

tới cuối chai 

thì tinh dầu 

không còn 

thơm nữa? / 

Sao mùi 

tinh dầu 

tràm này 

khác mùi tôi 

Tinh dầu ở dạng lỏng, chứa các hợp chất thơm dễ bay hơi, quá trình sử dụng tinh dầu sẽ có 

hao hụt dần từ khi mở nắp đến khi hết chai, hàm lƣợng tinh dầu hao hụt là gì? là khi ta dùng 

đến cuối chai mùi nó dịu dần đi, không nồng nhƣ khi mới mở nắp nữa, nhƣng thƣờng ngƣời 

dùng không cảm nhận đƣợc do cứ hằng ngày nó giảm từng tí một. Đến một ngày nọ khách 

dùng hết chai, chuyển sang khui chai mới, mới mở nắp chai mới ra, đảm bảo ấn tƣợng đầu và 

cảm nhận đầu tiên là sao chai này nồng vậy, không thơm dễ chịu nhƣ chai vừa dùng 

xong????. Đó là hiện tƣợng tinh dầu chai cũ đã bị hao hụt khi dùng đến cuối chai, và đây là 

chai mới chƣa mở nắp chƣa bị hao hụt hàm lƣợng tinh dầu tí nào nên hơi nồng hơn. - Tinh 

dầu tràm huế Hoa Nén chƣng cất bằng phƣơng pháp thủ công, cũng nhƣ màu của tinh dầu 
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đang sử 

dụng, của 

tôi mua tại 

lò nấu?/Tại 

sao tinh dầu 

có màu đậm 

nhạt không 

thơm nhƣ 

loại cũ? 

vậy, có lô đậm lô nhạt một tí là còn tùy vào vạt lá tràm già hay non, tràm già cho màu vàng 

ngã đậm hơn chút, tràm non cho mà vàng nhạt ngã xanh hơn 1 chút, hàm lƣợng tinh dầu của 

tràm lá già hơn sẽ cao hơn và có mùi nồng hơn lá tràm non chƣa cho đủ hàm lƣợng tinh dầu 

bằng. Và cũng còn tùy mùa vụ, mùa hè hay mùa đông, lá tràm về đƣợc nắng khô đi một chút 

hay chƣng cất lá tràm tƣơi thì màu sắc và mùi có độ chênh lệch nhau 1 chút, không đồng 

nhất các lô 100% nhƣ tràm sản xuất pha chế tràm công nghiệp đƣợc. Nhƣng đảm bảo chất 

lƣợng 100% nguyên chất từ lá tràm gió thiên nhiên không pha chế bất kỳ thứ gì thêm vào.- 

Tinh dầu tràm mới ra lò bao giờ cũng mùi nồng hăng , Hoa Nén phải qua quá trình trữ vài 

tháng làm dịu và bay hàm lƣợng anhydrit để đỡ hăng hơn, còn nồng là do hàm lƣợng cineol 

cao, để càng lâu thì nó càng hao hụt làm cho mùi tinh dầu dịu xuống. - Bởi lẽ đó khi gần hết 

nhiều khách hàng mua về chai mới mở ra thì cảm giác mùi chai mới nồng hơn so với chai 

đang dùng. 

10 Tràm 

Có thể mua 

tinh dầu 

tràm về bỏ 

củ nén của 

nhà vào sử 

dụng đƣợc 

không? 

Củ nén (ở Huế gọi là ném) thuộc họ hành tỏi, có tên khoa học là Allium Odorum L. trong 

dân gian hay gọi là hành tăm. Củ nén là một loại ―gia vị‖ đặc biệt cho các món chiên, xào, 

kho, hấp hoặc nấu cháo, nấu chè… Ngoài ra, củ nén còn là bài thuốc dân gian hiệu nghiệm 

để phòng và chữa một số bệnh. Theo Đông y, nén có vị cay, ngọt, tính ôn có tác dụng bổ 

thận, làm ấm lƣng, chữa đái són, mộng tinh, tiểu nhiều lần. CỦ NÉN có chứa nhiều hợp chất 

lƣu huỳnh nhƣ metylpen tyldisulfid, pentylhydrodisulfid, và nhiều silic. Do đó củ nén có tính 

kháng sinh, có tác dụng kiện vị, trợ tiêu hóa, giải cảm, chống cảm cúm, sát trùng đƣờng hô 

hấp, chống sình bụng, ho, viêm họng… 

Tinh dầu tràm ngâm củ nén (có hoa nén càng tốt) là 1 sản phẩm tốt hơn rất nhiều so với tinh 

dầu tràm không mà chính bản thân mình, các mẹ ở Huế khi sinh chắc chắn là có dùng có biết 

từ lâu. 

Củ nén sau khi bốc vỏ, không đƣợc rửa, lựa củ nhỏ bỏ vừa miệng chai, hoa nén thì tùy mua 

mới có và mùi của nó khi ngâm củ nén vào tinh dầu tràm sẽ hăng hơn bình thƣờng nên có lẻ 

nhiều khách chƣa dùng quen sẽ không thích. Ví lý do đó, sản phẩm tinh dầu tràm ngâm củ 

nén (hoa nén) nó chƣa đƣợc thông dụng. 

Trên thị trƣờng đang có bán nhiều loại tinh dầu tràm có ngân sẵn củ nén, nếu các mẹ đã có 

củ nén rồi thì có thể mua tinh dầu tràm về tự ngâm cũng đƣợc ạ. 

CỦ NÉN tên phổ thông của nó là hành tăm, ngƣời miền bắc thì gọi củ hành tăm, tra google 

thì nó ra củ nén, còn ngừơi Huế thì gọi là củ ném. 
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—>>> Kết hợp TINH DẦU tràm ngâm CỦ NÉN sẽ cho dƣợc tính tăng lên gấp bội. Bài 

thuốc củ ném ngâm tinh dầu tràm là bí kíp truyền đời của ngƣời dân xứ Huế. 

11 Tràm 

Tinh dầu 

tràm có đi 

máy bay 

đƣợc 

không? 

Trƣớc đây sân bay chỉ quy định những chất cấm bay là dễ chảy nổ và quy tinh dầu tràm vào 

loại dễ cháy (vì tinh dầu tràm kém chất lƣợng thƣờng đƣợc pha loãng bằng cồn) nhƣng tinh 

dầu của Hoa Nén vẫn bay bình thƣờng vì tinh dầu nguyên chất đối không cháy. Tuy nhiên 

đến năm 2020, Thì tinh dầu tràm nằm trong các chất cấm bay theo quy định. Vì vậy, Công ty 

Hoa Nén đã nghiên cứu ra sản phẩm trám du cao là một dạng cô đặc của tinh dầu tràm có 

đầy đủ tính chất của tinh dầu tràm để khách hàng có thể thuận tiện mang theo bên mình khi 

đi máy bay. 

12 Tràm 

Trẻ hoặc 

ngƣời bị nổi 

mề đay có 

dùng tinh 

dầu tràm 

đƣợc 

không? 

Nổi mề đay (hay còn gọi là mày đay) là phản ứng của mao mạch trên da với các yếu tố khác 

nhau gây phù cấp hoặc mãn tính ở trung bì. Thời gian khỏi bệnh phụ thuộc vào biểu hiện 

bệnh, số lƣợng, cách tiếp xúc với dị nguyên và mức độ mẫn cảm của cơ thể. Ở mức độ nhẹ, 

dị ứng, nổi mề đay có thể tự khỏi. Ngƣợc lại, đối với trƣờng hợp mãn tính cần can thiệp điều 

trị chuyên khoa.  

nguyên nhân gây nổi mề đay mẩn ngứa thƣờng gặp gồm: 

Do dị ứng thức ăn; 

Do dị ứng thuốc; 

Do côn trùng cắn; 

Dị ứng hóa mỹ phẩm; 

Di truyền; 

Bệnh lý; 

Nguyên nhân tự phát. 

Thông thƣờng, dầu tràm đƣợc dùng để điều trị cảm lạnh, nhức đầu, đau răng, long đờm… 

Ngoài ra, nó còn đƣợc ứng dụng trong các bệnh liên quan đến dị ứng nhờ đặc tính chống 

viêm, làm dịu da bị kích ứng và giảm ngứa. 

Mặt khác, dầu tràm còn chứa terpineol là chất có tính sát khuẩn mạnh mẽ nên giúp tiêu diệt 

vi khuẩn, nấm mốc và chống ngứa hiệu quả. Do đó, dầu tràm đặc biệt phù hợp với bệnh mề 

đay, mẩn ngứa ngoài da. 

Rửa sạch vùng da bị tổn thƣơng, lau khô bằng khăn mềm. 

Pha loãng dầu tràm bằng các loại dầu nền nhƣ dừa, jojoba… theo tỷ lệ 12%, tức là: 12 giọt 

dầu tràm sẽ kết hợp với 30ml dầu nền. Sau đó, bôi hỗn hợp này lên phần da bị ngứa, massage 
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nhẹ nhàng để thẩm thấu tốt hơn. 

Bôi dầu tràm trên da thƣờng xuyên 2 lần/ngày vào sáng và tối trƣớc khi đi ngủ, bạn sẽ nhận 

thấy triệu chứng mề đay giảm dần.Ngoài ra thì tinh dầu tràm rất lành tính nên có thể sử dụng 

đƣợc cho cả trẻ em nữa 

Chú ý nếu mề đay vẫn nổi sau khi bôi tinh dầu tràm thì có thể là mề đay màn tính, nên đến 

gặp bác sĩ để đƣợc tƣ vấn điều trị 

13 Tràm 

Tinh dầu 

tràm có 

dùng đƣợc 

cho phụ nữ 

mang thai, 

đang cho 

cun bú hoặc 

trẻ sơ sinh 

không? 

Tinh dầu tràm chứa các hoạt chất kháng khuẩn cao, không có tính nóng, an toàn cho cả trẻ 

nhỏ và phụ nữ mang thai, sử dụng nhƣ 1 biệt dƣợc từ thiên nhiên, không chống chỉ định nhƣ 

một số loại dầu bôi hoặc thuốc. Có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh, nhƣng nên dùng với liều 

lƣợng nhỏ, pha loãng với nƣớc ấm, hoặc dầu nền ( dầu dừa,…) để bôi vì da của các bé còn 

nhạy cảm, khi bé trên 2 tháng tuổi có thể sử dụng trực tiếp, tránh vùng da nhạy cảm ở mặt 

bé. 

14 Tràm 

Tại sao tinh 

dầu tràm lại 

đựng trong 

chai thủy 

tinh trắng? 

Tinh dầu tràm Hoa Nén đƣợc đặc trƣng bởi màu vàng ngã xanh trong, nên việc quan sát màu 

cũng là phƣơng pháp nhận diện tinh dầu bằng thị giác giúp ngƣời tiêu dùng dễ so sánh và 

nhận biết tinh dầu nguyên chất. Đến nay, sau 6 năm ra thị trƣờng, sản phẩm đã khẳng định 

đƣợc chất lƣợng và sự tin dùng của khách hàng, nên đến đây Công ty sẽ chuyển sang sử 

dụng chai thủy tinh tối màu cho tinh dầu tràm để đảm bảo tinh dầu đƣợc bảo quản tốt hơn. 

15 Tràm 

Mình mua 

tinh dầu 

tràm chai có 

mấy chục 

nghìn sao 

Hoa Nén 

bán đắt thế? 

Tinh dầu tràm đƣợc sản xuất ra từ những lá tràm gió nhƣ cách tính sau: Cứ 1 tấn lá tràm gió 

giá 4.500đ/kg chƣng cất từ 4-5 tiếng liên tục thì cho ra  4 - 4,5 lít tinh dầu. Tính ra 1 lít chƣa 

kể công hay nguyên liệu gì cả đã gần 1 triệu 2 1 lít. Tinh dầu thô thu đƣợc qua quá trình chắc 

lọc cặn bã lá tràm, ổn định mùi để tinh dầu dịu nhẹ không hắt và hàm lƣợng cineol đƣợc 

kiểm định từ 50% trở lên. Sau đó đƣợc kiểm định chất lƣợng bởi sở y tế Huế  mới cho sản 

phẩm đến khách hàng. Thì chai tinh dầu 100ml không thể có giá 150k đƣợc. 

Trong khi các chi phí hao mòn thiết, đến chi phí củi đun, điện, nƣớc, nhân công, vận chuyển 

bao bì nhãn hộp, quá trình kiểm định chất lƣợng chặt chẽ thì các bạn có thể hiểu là giá trị của 

1 chai tinh dầu tràm bán ra với giá này thì ngƣời dân chauw thể phát triển đƣợc. 

Công ty Hoa Nén là đơn vị chƣng cất vì vậy việc định giá sản phẩm là dựa vào yếu tố THỰC 
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TẾ CHƢNG CẤT chứ không phải dựa vào nhu cầu của khách hàng cần theo giá tiền hoặc 

tâm lý mua hàng để bán sản phẩm. 

Công ty cam kết chất lƣợng sản phẩm 100% từ lá tràm gió và đổi trả hàng nếu không đúng 

cam kết 

16 Tràm 

Mình cần 

mua tinh 

dầu tràm 

trong chai 

dẹt? 

Chai dẹt thành thủy tinh dày (chai tinh dầu to nặng ), đặc biệt phần không gian thực bên 

trong chai để chứa tinh dầu rất hẹp vì vậy thể tích thực của nó không đúng chuẩn so với thể 

tích trên chai (thể tích in trên chai: 100ml; thể tích thực ~80ml) 

Còn đối với chai tròn chuẩn Hoa Nén đang sử dụng thì thành thủy tinh đều, phần chai rỗng 

bên trong hình trụ chứa đƣợc nhiều tinh dầu hơn (thể tích in trên chai = thể tích thực = 

100ml) 

17 Tràm 

Mình đang 

dùng tinh 

dầu tràm 

Hoa Nén để 

bôi cho bé, 

có loại nào 

rẻ hơn 

không để 

mình tắm 

cho bé? 

Tinh dầu tràm nguyên chất có thể dùng để ngâm tắm cho bé phòng các bệch ho hen, bệnh 

ngoài da cực kỳ hiệu quả, khi sử dụng chỉ sử dụng 10 giọt cho 1 lần tắm vì tinh dầu Hoa Nén 

nguyên chất và đậm đặc rồi, không nên mua loại rẻ, kèm chất lƣợng ở ngoài để tắm cho bé, 

khiến bé bị dị ứng. 

Ngoài ra bên Cty có thêm sản phẩm tinh dầu tràm kết hợp với củ nén, dƣợc tính cao hơn tinh 

dầu tràm có tác dụng tốt trong tắm bé với 1 lƣợng nhỏ hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 

hơn với giá bằng tinh dầu tràm nguyên chất 

18 Tràm 

Mình mua 

chai tinh 

dầu tràm 

100ml về 

dùng một 

thời gian thì 

bị phân lớp? 

Tinh dầu nguyên chất không lẫn các tạp chất khác và sẽ không bị phân lớp trong khi sử dụng, 

tinh dầu phân lớp có thể là tinh dầu lẫn nƣớc. Tinh dầu của Hoa Nén là nguyên chất nên 

không bao giờ bị hiện tƣợng nhƣ vậy, nếu bạn đang sử dụng có hiện tƣợng đó thì quay video, 

hình ảnh lại, sau đó gửi chai tinh dầu đó về, Công ty sẽ gửi lại cho bạn chai mới và kiểm tra 

chai bị phân lớp rồi phản hồi lại ngay 

19 Tràm 
Cao tràm 

không thơm 

nhƣ tinh dầu 

Cao tràm là một dạng của tinh dầu tràm cô đặc lại cùng với một số chất phụ, vì là chất rắn 

nên mùi của tinh dầu tràm chỉ cố định ở lớp trên cùng (chất lỏng luôn dịch chuyển nên mùi 

tinh dầu đƣợc làm mới liên tục) nên khi ngửi cảm giác sẽ không thơm nhƣ tinh dầu dạng 
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tràm? Cao 

tràm dùng 

có tốt nhƣ 

tinh dầu 

tràm không? 

lỏng. Khi tinh dầu tràm bị cô đặc lại thì mùi chứa trong cao tràm là nhiều, ít bị bay hơi ra bên 

ngoài nên khi sử dụng lên da sẽ có mùi nhƣ tinh dầu tràm dạng lỏng. Cao tràm mang đầy đủ 

tính chất, công dụng của tinh dầu tràm, ở dạng rắn thuận tiện trong sử dụng cũng nhƣ bảo 

quản, mang theo để đi du lịch. 

20 Tràm 

Tinh dầu 

tràm có 

dạng xịt 

không? 

Tinh dầu tràm đƣợc sử dụng để bôi trực tiếp lên da là hiệu quả nhất, nên Hoa Nén đang sử 

dụng 2 dạng tiện lợi là: Nút giọt có hãm để lƣợng tinh dầu chảy ra vừa phải và dạng bi lăn 

tiện dụng 

21 Tràm 

Tinh dầu 

tràm ngâm 

củ nén để 

lâu mùi rất 

nồng, khó 

chịu và màu 

đục hơn, vỡ 

ra, mùi 

nồng, liệu 

có ảnh 

hƣởng đến 

chất lƣợng? 

Củ nén khi đƣợc ngâm trong tinh dầu một thời gian sẽ có củ vỡ ra hòa vào tinh dầu, khi 

ngâm càng lâu, thì hiệu quả sử dụng sẽ tốt hơn. Nên khi có hiện tƣợng nhƣ vậy hoàn toàn 

bình thƣờng và sử dụng tốt, không ảnh hƣởng đến sức khỏe 

22 
Sả 

chanh 

Cách sử 

dụng tinh 

dầu sả 

chanh hiệu 

quả? 

XÔNG PHÕNG: Nhỏ 3-5 giọt tinh dầu xông với đèn gốm Bát Tràng/ Máy xông tinh dầu 

thanh lọc sát khuẩn không khí, giúp thƣ giãn ngủ ngon, đuổi côn trùng.. 

LAU SÀN: Nhỏ 5-7 giọt tinh dầu vào chậu nƣớc sạch, nhúng cây lau sàn vào hỗn hợp để làm 

sạch sàn nhà, sát khuẩn, đuổi muỗi - côn trùng hiệu quả 

XÔNG MẶT: Chuẩn bị một chậu nƣớc sạch đun sôi, nhỏ thêm 3 giọt tinh dầu sả chanh, 

dùng khăn trùm kín (giữ mặt có khoảng cách vừa phải để tiếp xúc hơi nƣớc tránh bỏng da) 

xông tầm 2-10 phút đến khi nƣớc hết bốc hơi để mặt hết nóng thì rửa lại bằng nƣớc mát giúp 

da sạch sâu, ngăn ngừa hình thành mụn, giảm nhanh mụn viêm… 

23 Sả Tinh dầu sả Trong các loại thực vật tự nhiên thì sả chanh là một trong những loài cây có hƣơng thơm và 
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chanh chanh có 

đuổi muỗi 

đƣợc 

không? 

giúp đuổi muỗi rất hiệu quả. Mùi hƣơng của sả chanh rất dễ chịu và tạo nên cảm giác thoải 

mái với con ngƣời nhƣng đối với loài muỗi thì hoàn toàn ngƣợc lại. Trong thân cây sả chanh 

cũng nhƣ trong tinh dầu sả chanh có chứa tinh chất thuộc nhóm Citral và Geraniol, đây là 2 

hợp chất khiến muỗi rất sợ, đó cũng chính là lý do tại sao nó cũng là nguyên liệu chính để 

sản xuất các loại thuốc trừ muỗi và côn trùng. Hai hợp chất này có chức năng khử mùi, 

kháng khuẩn và xua đuổi côn trùng vô cùng hiệu quả.Ngoài ra, các thành phần hoá học có 

trong cây sả chanh làm tê liệt thần kinh của loài muỗi, khiến cho chúng khó xác định đƣợc vị 

trí của bạn để tấn công. Không chỉ riêng thân cây, mùi hƣơng và tính chất có sẵn trong lá và 

cành của cây cũng có thể sử dụng để đuổi muỗi và côn trùng. 

24 
Sả 

chanh 

Tại sao tinh 

dầu sả 

chanh đợt 

này chị mua 

dùng không 

thơm? 

Quá trình chƣng cất và đóng gói tinh dầu tràm Hoa Nén hoàn toàn thủ công  và không pha 

trộn. 

Tinh dầu thiên nhiên luôn có sự chênh lệch màu và mùi vì: 

Mùa nắng dƣới cái nắng gay gắt và ánh sáng mặt trời mạnh nhất là lúc lá cây tổng hợp chất 

mạnh nhất vì thế chất lƣợng tinh dầu chƣng cất mùa này là tuyệt hảo nhất và màu sắc mùi 

thơm cũng đậm đặc hơn so với mùa mƣa. 

Chai dung tích nhỏ thì nhìn màu sẽ nhạt hơn so với chai lớn (lƣợng tinh dầu nhiều hơn sẽ 

đậm màu hơn) 

Bản chất tinh dầu dễ bay hơi và bị oxy hóa nhẹ khi tiếp xúc với ánh sáng, nên khi dùng 

chúng ta sẽ cảm thấy mùi dịu dần đi bớt nồng hơn và lƣợng tinh dầu càng cuối chai càng ít 

nên mùi cũng dịu hơn so với chai mới. 

Đó là do chúng ta đã mắc phải bệnh ―Quen mùi‖ – tức là chúng ta ngửi một mùi hƣơng nhiều 

tới mức bạn khứu giác của bạn trở nên quen thuộc với nó. Bạn sẽ không / khó cảm nhận 

đƣợc mùi đó dù rằng nó vẫn hiện diện quanh bạn. 

25 
Sả 

chanh 

Tinh dầu sả 

chanh xông 

giải cảm 

nhƣ thế 

nào? 

1. Xông mặt: Làm sạch hệ hô hấp, thƣ giãn, giúp loại bỏ virus, vi khuẩn bám trên da mặt: 

Nhỏ 3-5 giọt tinh dầu vào một bát nƣớc nóng (khoảng 500ml, nhiệt độ từ 80-100oC), để mặt 

cách bát nƣớc khoảng 15-25 cm, trùm kín khăn để xông, hít thở thƣ giãn từ 5-10 phút; lau 

khô bằng khăn sạch, sau khi xông 30 phút rửa mặt bằng nƣớc ấm. Xông mặt 1 lần/ngày để 

giúp loại bỏ vi khuẩn, virus, ngăn ngừa bệnh về đƣờng hô hấp. 

2. Xông toàn thân: Giải cảm, thƣ giãn: Nhỏ 15 - 20 giọt tinh dầu vào chậu lớn hoặc nồi nƣớc 

nóng (khoảng 3 lít, nhiệt độ từ 80-100oC), cởi bỏ quần áo, dùng khăn lớn hoặc chăn trùm lên 

toàn thân và nồi xông, xông khoảng 10-20 phút (khi cơ thể vã mồ hôi thì ngừng xông). Dùng 



61 

 

khăn khô thấm sạch mồ hôi và uống 1 ly nƣớc ấm, sau khi xông 1 giờ tắm lại bằng nƣớc ấm. 

Lƣu ý: Kết hợp xông cùng tinh dầu tràm, hƣơng nhu, ngải cứu, chanh, bạc hà,...sẽ mang lạ 

hiệu quả hơn rất nhiều. 

26 
Sả 

chanh 

Tinh dầu sả 

chanh và 

tinh dầu sả 

java có gì 

khác nhau? 

sả chanh - cây sả dùng làm thực phẩm hằng ngày có thể sử dụng lá, bẹ, thân làm gia vị tẩm 

ƣớp thực phẩm. Tinh dầu có mùi thơm dễ chịu, mùi thơm đặc trƣng của citral, chất lỏng, 

sánh, có mầu vàng nhạt. Tinh dầu sả chanh là vị thuốc có tác dụng kích thích, sát trùng nên 

đƣợc dùng làm thuốc giải cảm, chữa đau bụng, đau dạ dầy, đau nhức đầu, ho, eczema và các 

bệnh đau nhức xƣơng. 

Còn Sả java là loại cây sả ở đảo Java, Indonesia, hiện nay đã đƣợc trồng nhiều ở Việt Nam, 

là loại sả cỏ, vị đắng ko ăn đƣợc nhƣ cây sả chanh, có công dụng nhƣ tinh dầu sả chanh, đặc 

trƣng của sả java là mùi thơm hơn, nồng đậm hơn sả chanh, mùi sả chanh dịu nhẹ hơn khi sử 

dụng. 

Tinh dầu sả chanh đƣợc sử dụng phổ biến hơn sả java vì mùi ít nồng hơn, có nhiều công 

dụng hơn, có thể làm gia vị nấu ăn, 

27 
Sả 

chanh 

Tinh dầu sả 

chanh có 

nấu ăn đƣợc 

không? 

Tinh dầu đƣợc chiết xuất hoàn toàn từ cây sả chanh nên có thể dùng Tinh dầu sả chanh để 

nấu ăn, tuy nhiên vì tinh dầu rất đậm đặt nên chỉ sử dụng với một lƣợng rất nhỏ từ 1-2 giọt 

cho 1 lần nấu, ko nên sử dụng nhiều 

28 
Sả 

chanh 

Tinh dầu sả 

chanh có 

xông khi 

cảm đƣợc 

không? 

Tinh dầu sả chanh có tính kháng khuẩn cao, giúp giải cảm và lợi hô hấp đồng thời nâng cao 

hệ miễn dịch. Chúng ta có thể sử dụng tinh dầu sả chanh xông hơi, giải cảm bằng cách nhỏ 

15 - 20 giọt tinh dầu vào chậu lớn hoặc nồi nƣớc nóng (khoảng 3 lít, nhiệt độ từ 80-100oC), 

cởi bỏ quần áo, dùng khăn lớn hoặc chăn trùm lên toàn thân và nồi xông, xông khoảng 10-20 

phút (khi cơ thể vã mồ hôi thì ngừng xông). Dùng khăn khô thấm sạch mồ hôi và uống 1 ly 

nƣớc ấm, sau khi xông 1 giờ tắm lại bằng nƣớc ấm. Có thể kết hợp cùng với tinh dầu tràm và 

các loại tinh dầu ngải cứu, hƣơng nhu,… để xông giải cảm 

29 
Sả 

chanh 

Tinh dầu sả 

chanh có 

bôi trực tiếp 

lên da hoặc 

áo quần 

Tinh dầu sả chanh có tính nóng, nên hạn chế bôi lên da, đặc biệt vùng da non và da em bé, 

nên sử dụng tinh dầu sả chanh để bôi lên quần áo đƣợc Nên nếu muốn dùng để massage nên 

dùng 1 lƣợng nhỏ pha với dầu nền theo tỉ lệ 2% (4 giọt tinh dầu cho 10ml dầu nền) 
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đƣợc 

không? 

30 

Tinh 

dầu 

thảo 

dƣợc 

Tinh dầu 

thảo dƣợc là 

gì? Thành 

phần? Công 

dụng ? 

Tinh dầu Thảo dƣợc là sự kết hợp của các tinh dầu có tính kháng khuẩn mạnh nhƣ Ngải cứu, 

sả chanh, bạc hà, gừng, quế, hồi, tràm gió  theo công thức riêng đặc biệt Hoa Nén đã nghiên 

cứu.  

CÔNG DỤNG: 

- Có tính kháng khuẩn cao giúp giải cảm, lợi hô hấp và nâng cao hệ miễn dịch. 

- Làm sạch không khí, khử mùi, sát khuẩn, đuổi côn trùng, tạo không gian thơm mát giúp thƣ 

giãn, giải tỏa stress. 

- Xông tinh dầu trong phòng ngủ tạo cảm giác dễ chịu, giúp ngủ ngon. 

- Giúp thông mũi, mát họng, tỉnh táo để tập trung làm việc.  

- Giảm đau nhức mỏi, tê bì chân tay. 

31 

Tinh 

dầu 

thảo 

dƣợc 

Cách xông 

tinh dầu 

thảo dƣợc 

nhƣ thế 

nào? 

CÁCH SỬ DỤNG: 

1. Xông mặt: Làm sạch hệ hô hấp, thƣ giãn, giúp loại bỏ virus, vi khuẩn bám trên da mặt: 

Nhỏ 3-5 giọt tinh dầu vào một bát nƣớc nóng (khoảng 500ml, nhiệt độ từ 80-100oC), để mặt 

cách bát nƣớc khoảng 15-25 cm, trùm kín khăn để xông, hít thở thƣ giãn từ 5-10 phút; lau 

khô bằng khăn sạch, sau khi xông 30 phút rửa mặt bằng nƣớc ấm. Xông mặt 1 lần/ngày để 

giúp loại bỏ vi khuẩn, virus, ngăn ngừa bệnh về đƣờng hô hấp. 

2. Xông toàn thân: Giải cảm, thƣ giãn: Nhỏ 15 - 20 giọt tinh dầu vào chậu lớn hoặc nồi nƣớc 

nóng (khoảng 3 lít, nhiệt độ từ 80-100oC), cởi bỏ quần áo, dùng khăn lớn hoặc chăn trùm lên 

toàn thân và nồi xông, xông khoảng 10-20 phút (khi cơ thể vã mồ hôi thì ngừng xông). Dùng 

khăn khô thấm sạch mồ hôi và uống 1 ly nƣớc ấm, sau khi xông 1 giờ tắm lại bằng nƣớc ấm. 

Lƣu ý: - Không xông cho ngƣời đang bệnh nặng, phụ nữ có thai, trẻ em dƣới 12 tuổi. 

- Trong quá trình xông đề phòng bị bỏng. 

- Xông toàn thân tối đa 1 tuần/1 lần. 

32 

Tinh 

dầu 

thảo 

dƣợc 

Bà bầu có 

xông tinh 

dầu thảo 

dƣợc đƣợc 

không? 

Khi xông hơi với tinh dầu trong điều kiện kín, với hơi nóng của tinh dầu có thể gây khó thở 

nhƣ phòng xông hơi. Bà bầu, trẻ em và ngƣời già thƣờng có sức khỏe và sự chịu đựng chƣa 

tốt, nên khuyến khích xông trong thời gian ngắn, nếu cảm thấy khó thở nên ngừng xông. 
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33 
Thái 

bình du 

Thái bình 

du có công 

dụng gì? 

Thái bình du gồm các thảo dƣợc quý đƣợc thẩm thấu trong hỗn hợp 14 loại tinh dầu thiên 

nhiên nguyên chất: Tinh dầu bạc hà, đinh hƣơng, long não, tràm, sả, quế, hƣơng nhu, hoa 

hồi, húng quế, bạch đàn.... với công dụng: 

- Giúp giữ ấm cơ thể, phòng và hỗ trợ điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh. 

- Trị các chứng viêm ngứa da, dị ứng ngoài da do côn trùng, muỗi đốt. 

- Giảm đau dầu, chóng mặt, stress, buồn nôn, say tàu xe.  

- Tạo hƣơng thơm ấm áp. 

34 
Thái 

bình du 

Thái bình 

du có dùng 

đƣợc cho trẻ 

nhỏ không? 

Dùng cho 

phụ nữ 

mang thai 

và phụ nữ 

sau sinh 

không? 

Cách dùng thái bình du thông dụng nhƣ sau: 

- Mở nắp hít sâu trực tiếp bằng mũi, hoặc lăn nhiều lần vào lòng bàn tay, xoa ấm 2 tay rồi 

đƣa lên mũi và hít sâu sẽ thông mũi mát họng hiệu quả tức thì. 

- Khi bị ho, viêm họng: Rửa sạch tay, chấm dầu vào đầu ngón tay và đƣa vào trong cổ họng 

giúp giảm cơn ho. 

- Lăn trực tiếp vào vị trí da bị viêm ngứa, dị ứng do côn trùng đốt rồi massage nhẹ nhàng 

theo chiều kim đồng hồ giúp giảm ngứa và sƣng đỏ. Có thể dùng Thái Bình du xoa lên da để 

phòng muỗi đốt. 

- Bỏ Thái Bình du vào túi để xức khi bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Với hƣơng thơm dễ 

chịu có thể dùng thay cho nƣớc hoa giúp tinh thần thoải mái, giảm stress, say tàu xe. 

Vậy thái bình du có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cả phụ nữ sau sinh. Nhƣng nên lƣu ý 

là không nên xoa lên các vùng da nhạy cảm, nhất là vùng bụng trong khi mang thai và tránh 

không để vƣơng vào mắt. 

35 
Thái 

bình du 

Thái bình 

du khi tôi 

đƣa vào mũi 

hơi nóng, 

thế có bị 

làm sao 

không? 

Thành phần của thái bình du gồm nhiều loại tinh dầu khác nhau và có ngâm thêm theo dƣợc 

nên sẽ có độ nóng nhất định (không dịu nhƣ tinh dầu tràm) nên khi bôi lên vùng da non, da 

nhạy cảm có thể cảm thấy hơi nòng nhƣng đó là hiện tƣợng hoàn toàn bình thƣờng, nhờ tính 

cay nóng và khử khuẩn của các loại tinh dầu mà giúp chúng ta có cảm giác thoải mái, và 

sảng khoải khi hít vào, sẽ giúp chúng ta làm sạch vi  khuẩn có hại bên trong khoang mũi. 

36 
Thái 

bình du 

Dạng bi lăn 

này bị đổ ra, 

có cách nào 

Tinh dầu có tính nóng, đầu bi lăn làm bằng nhựa nên có thể giãn nở ra theo thời gian sử 

dụng, trong khi bỏ ở túi quần hoặc túi xách thì nên để ở dạng đứng và vặn nắp kỹ sẽ ngăn 

đƣợc tinh dầu bị rỉ ra 
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để khắc 

phục 

không? 

37 

Thất 

diệp 

chi 

Thất diệp 

chi có tác 

dụng nhƣ 

thế nào? 

Thất diệp chi đƣợc tổng hợp từ các loại thuốc quý nhƣ: Đƣơng quy, ngƣu tất, cẩu tích, thiên 

niên kiện, độc hoạt, bột quế, xuyên khung, sinh địa hoàng, hoàng kỳ, cát căn, nhân sâm, cam 

thảo, phòng phong, rễ nhàu, nhân trần, kinh giới , vòi voi, trầm hƣơng, tràm, khƣơng hoạt, 

bạch thƣợc, uy linh tiên, tế tân, địa liền, huyết giác, đƣợc trích lọc bằng phƣơng pháp cồn 

hóa, sau đó cho thẩm thấu vào dung dịch tinh dầu bạc hà, quế, đinh hƣơng, tràm Huế nguyên 

chất…CÔNG DỤNG Hỗ trợ và điều trị các vấn đề sau:- Đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp, ho, 

cảm cúm.- Sƣng, trặc gân, vết bầm, vết muỗi, kiến cắn.- Đau bụng, trúng gió, say tàu xe, hồi 

hộp.- Làm việc nhiều, việc nặng khiến tứ chi mệt mỏi, nhất là trong hoạt động thể dục thể 

thao.*** Ban đầu xoa bóp sẽ có cảm giác mát lạnh, sau vài phút sẽ thấy cơ bắp ấm dần lên, 

rƣng rức, sảng khoái. Các tinh dầu phát huy tác dụng và mang lại cảm giác dễ chịu, làm dịu 

các cơn đau nhức tức thời. Nguyên liệu hoàn toàn từ thảo mộc tự nhiên, an toàn và hiệu quả 

rõ rệt sau một thời gian sử dụng. 

38 

Thất 

Diệp 

Chi 

Phụ nữ 

mang thai, 

phụ nữ sau 

sinh và trẻ 

em nên 

dùng Thất 

Diệp Chi 

nhƣ thế 

nào? 

Thất diệp chi có tác dụng cực hiệu quả trong một số trƣờng hợp sau: 

- Đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp: Xoa bóp các khớp tay, chân, vai, xoa vào  ngực, cổ, sẽ giúp 

làm giảm đau nhức, xoa nhiều lần sẽ thấy hiệu quả và có thể dứt hẳn cơn đau nhức. Buổi tối 

nên massage Thất Diệp chi 10 phút trƣớc khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể thƣ giản, tạo giấc ngủ sâu, 

máu huyết lƣu thông điều hòa. 

- Khi ho, cảm lạnh: Xoa vùng quanh cổ, thái dƣơng, ở hai lòng bàn chân giúp hỗ trợ điều trị 

ho, cảm lạnh rất tốt, giúp tránh gió hiệu quả. 

- Vết bầm, sƣng, trặc gân, đau cơ bắp, côn trùng cắn: Xoa bóp Thất Diệp chi nhẹ lên vết 

bầm, sƣng, đau, côn trùng cắn theo chiều kim đồng hồ. Các vết côn trùng cắn sẽ giảm ngay; 

các vết bần tím, vết sƣng đau sẽ giảm dần và khỏi hẳn sau vài lần xoa bóp. 

- Khi đau bụng và đầy hơi: Massage quanh vùng rốn, xoa lên khớp gối và hai lòng bàn chân. 

- Khi bị hồi hộp say tàu xe: Xoa vào lòng bàn tay, cổ vai gáy, hai bên thái dƣơng, hít mũi sẽ 

giúp giảm cảm giác hồi hộp, say tàu xe.  

*** Phụ nữ mang thai và sau sinh sử dụng hiệu quả để giảm đau mỏi, tê bì chân tay, nhƣng 

lƣu ý không sử dụng thất diệp chi bôi vào vùng bụng (khi đau bụng có thể bôi tinh dầu tràm) 

*** Đối với trẻ em chỉ nên sử dụng cho trẻ trên 2 tuổi và tránh vùng da nhạt cảm vì thất diệp 
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chi có tính nóng cao giúp giảm đau nhanh nhƣng da bé còn yếu nên hạn chế sử dụng vào 

vùng da non, trẻ nên sử dụng tinh dầu tràm là hiệu quả nhất 

39 

Thất 

diệp 

chi 

Tôi bị dị 

ứng khi sử 

dụng thất 

diệp chi thì 

làm cách 

nào? 

Thất diệp chi ngoài chứa các loại tinh dầu ra thì còn có nhiều loại thảo dƣợc khác, trong một 

số trƣờng hợp, tùy cơ địa của mỗi ngƣời sẽ không phù hợp với 1 trong các thành phần của 

thất diệp chi, nên sử dụng 1 lƣợng nhỏ da trƣớc khi sử dụng, nếu bị dị ứng, nổi mẩn đỏ thì có 

thể là da non gây nóng ngứa hoặc dị ứng với 1 thành phần nào đó. Vì vậy nên thử bôi vào 1 

vùng da khác dày hơn ví dụ nhƣ khớp gối hoặc cổ chân để xem, nếu hết nóng, ngứa thì da 

không bị dị ứng và lần sau lƣu ý không sử dụng lên vùng da non. Nếu bôi vào chỗ da dày 

nhƣng vẫn có hiện tƣợng mãn ngứa thì đó là dị ứng thành phần, nên ngƣng sử dụng. Chai 

thất diệp chi đó có thể cho, tặng ngƣời thân sử dụng bình thƣờng. 

40 

Thất 

diệp 

chi 

Bị bong gân 

có thể dùng 

Thất diệp 

chi đƣợc 

không? 

Bong gân là tình trạng xảy ra khi các dây chằng bị giãn hoặc rách do chấn thƣơng. Bong gân 

ở cổ chân là tình trạng thƣờng gặp nhất. Chƣờm lạnh để làm dịu cơn đau và co mạch, giúp 

giảm sƣng. Có thể chƣờm lạnh 4 - 8 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 15 - 20 phút. Chú ý không 

để túi đá ở 1 vị trí quá lâu vì có thể sẽ gây ra thƣơng tổn phần mềm vùng đó. Ít vận động và tì 

đè lên chỗ bong gân. Lức mới bị tuyệt đối ko đƣợc xoa bóp, chƣờm nóng sẽ gây chảy máu 

bên trong, không tiêm thuốc hay băng bó quá chặc chỗ bong gân. Thất diệp chi của Hoa Nén 

chỉ sử dụng sau khi vết bong gân đã dịu, ít còn cảm giác đau, khi đó thất diệp chi sẽ giúp xoa 

tan vết bầm và lƣu thông một cách hiệu quả nhất. 

41 

Thất 

diệp 

chi 

Bị thoái hóa 

cột sống 

dùng Thất 

diệp chi có 

hết không? 

Thoái hóa cột sống là thuật ngữ y khoa đƣợc sử dụng để mô tả tình trạng viêm xƣơng khớp 

tại cột sống. Đây là một căn bệnh mãn tính, có thể xảy ra ở cột sống cổ, cột sống ngực (trên 

và giữa lƣng) hoặc cột sống thắt lƣng (phần lƣng dƣới). Trong đó, thoái hóa đốt sống cổ và 

thoái hóa cột sống thắt lƣng là tình trạng phổ biến nhất. Tình trạng này gây cho chúng ta cảm 

giác đau nhức khi vận động mạnh hoặc thay đổi thời tiếp, một trong số các biện pháp hỗ trợ 

giảm đau là sử dụng tinh dầu thất diệp chi xoa bóp ở vùng đau nhức giúp giảm đau nhanh 

chống và thoải mái sau khi sử dụng. 

42 

Thất 

diệp 

chi 

Sau khi 

dùng Thất 

Diệp Chi, 

có thể dùng 

thêm tinh 

Các loại thảo dƣợc trong thất diệp chi đƣợc ngâm 2 lần, lần đầu ngâm với rƣợu và lần sau 

ngâm thêm với tinh dầu trong một thời gian dài nên các loại thảo dƣợc đó đã hòa vào trong 

tinh dầu, vì thế nên bỏ phần thảo dƣợc đó đi sau khi sử dụng 
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dầu khác để 

cho vào 

ngâm tiếp 

không? 

 

43 

Thất 

diệp 

chi 

Tinh dầu 

xoa Thất 

Diệp Chi và 

Thái Bình 

Du có phải 

là tinh dầu 

nguyên chất 

không mà 

có thể thoa 

trực tiếp 

đƣợc ở trên 

da? 

Thất diệp chi và thái bình du đƣợc kết hợp giữa các loại tinh dầu và thảo dƣợc, công thức đã 

đƣợc Công ty Hoa Nén nghiên cứu và kiểm định an toàn sản phẩm khi sử dụng trực tiếp lên 

da (Lƣu ý trẻ dƣới 2 tuổi chƣa nên sử dụng vì độ nóng của tinh dầu). Tinh dầu có độ nóng 

nhất định mục đích để thấm sâu và da và hỗ trợ điều trị đau nhức mỏi cơ xƣơng khớp hoặc 

một số bệnh thƣờng gặp. 

44 

Thất 

diệp 

chi 

Sau một 

thời gian sử 

dụng Thất 

Diệp Chi và 

Thái Bình 

Du, tôi 

không cảm 

thấy tinh 

dầu đã 

không còn 

tính nóng 

ấm nữa, có 

phải là chất 

Tinh dầu là hợp chất dễ bay hơi, khi chúng ta sử dụng thì tinh dầu bay hơi một phần, giảm 

bớt mùi và độ nóng. Đối với thất diệp chi có chứa thành phần là rƣợu nên dễ bay hơi hơn, khi 

sử dụng xong nên vặn chặt nắp để tránh tinh dầu bay hơi. Tinh dầu sử dụng từ đầu đến cuối 

chai chất lƣợng không thay đổi nên sử dụng bình thƣờng. 
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lƣợng tinh 

dầu đã giảm 

do bay hơi 

không? 

45 

Thất 

diệp 

chi 

Thất diệp 

chi có thể  

pha nƣớc 

ấm ngâm 

chân 

không? 

Thất diệp chi gồm các loại tinh dầu và thảo dƣợc, khi pha nƣớc ngâm chân nên pha bằng 

nƣớc ấm từ 40-50 oC, cho vào một lƣợng nhỏ thất diệp chi và ngâm chân trƣớc khi đi ngủ 

hoặc lúc mệt mỏi, dùng khăn lau khô (không nên rửa lại bằng nƣớc) giúp thƣ giản, lƣu thông 

máu và ngủ ngon 

46 Bạc hà 

Tinh dầu 

bạc hà có 

công dụng 

gì? Có gì 

đặc biệt hơn 

các loại tinh 

dầu khác? 

Vào thời cổ đại, mặc dù chƣa đƣợc phát hiện ra tinh thể Menthol, nhƣng cây bạc hà đã đƣợc 

sử dụng trong nhiều nền văn hóa để giải quyết các triệu chứng cảm lạnh, nhƣ ho và bệnh về 

đƣờng hô hấp. Lá bạc hà nhai để loại bỏ hơi thở hôi và giảm đau họng, sử dụng để làm thuốc 

đắp để làm dịu da bị vết cắt, vết thƣơng, bỏng và mụn nhọt. Một số nền văn hóa, nhƣ văn hóa 

châu Á, Ai Cập và Hy Lạp, đã sử dụng lá bạc hà trong các ứng dụng ẩm thực. Cuối cùng, vào 

thế kỷ 19, Menthol đến Mỹ và dần trở nên phổ biến vì hiệu quả của nó trong việc giảm bớt 

các loại đau cũng nhƣ buồn nôn và nghẹt mũi.Hơn nữa, chúng làm dịu cơn đau họng do 

nhiễm trùng đƣờng hô hấp, dị ứng hoặc khó chịu xoang. bạc hà đƣợc cho là làm giảm các 

triệu chứng sốt, ho, đau đầu, khó chịu xoang, để hỗ trợ miễn dịch, tạo điều kiện chữa lành và 

ổn định cảm xúc bằng cách nâng cao tâm trạng. Đƣợc sử dụng trong ngành thẩm mỹ, 

Menthol Crystal đóng góp một cảm giác làm mát cho da, giúp giảm cảm giác kích ứng, ngứa 

và rát. Nó đƣợc cho là để loại bỏ mụn đầu đen và mụn đầu trắng và làm giảm sự xuất hiện 

của các đốm đen cũng nhƣ các đốm đồi mồi, từ đó ngăn ngừa sự bùng phát mụn trứng cá và 

thúc đẩy làn da rõ ràng hơn. Nó đƣợc biết là để lại cho làn da cảm giác đƣợc làm sạch, giữ 

ẩm và rạng rỡ. Ngoài ra, tính chất làm se của nó đƣợc biết là làm săn chắc da, giúp da trông 

săn chắc và mịn màng hơn.Đƣợc sử dụng trong tóc, tính chất cân bằng của Menthol Crystal 

đƣợc cho là có tác dụng điều tiết sản xuất dầu trên da đầu và chất lƣợng làm rõ của nó đƣợc 

biết là loại bỏ sự tích tụ gàu. Hơn nữa, độ sắc nét của mùi hƣơng và khả năng làm sạch của 

nó giúp loại bỏ hoặc giảm số lƣợng chấy và trứng trong khi giúp đẩy lùi bất kỳ chấy nào khỏi 

việc bám vào tóc, đặc biệt là khi đƣợc sử dụng kết hợp với các sản phẩm điều trị khác. Bằng 

cách sửa chữa hƣ tổn, loại bỏ các chất ô nhiễm và bã nhờn dƣ thừa, giảm viêm và kích ứng, 
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kích thích lƣu thông và thanh lọc các sợi, các sản phẩm tóc tự nhiên đƣợc truyền bằng Tinh 

thể Menthol có thể thúc đẩy độ bóng tự nhiên của tóc và khuyến khích sự phát triển của tóc 

dài hơn, khỏe hơn và tƣơi tốt hơn. tóc.Đƣợc sử dụng trong y học, Tinh thể Menthol trong bạc 

hà có tác dụng giải quyết cơn đau, đau, chuột rút, bong gân và kích ứng, tạo cảm giác làm 

mát khi bôi tại chỗ hoặc khi hít vào, sử dụng làm thuốc thông mũi giúp thông mũi, mát họng. 

Tinh thể bạc hà thể hiện các đặc tính chống co thắt hiệu quả giúp thƣ giãn cơ bắp, trong khi 

chất lƣợng chống nôn của chúng giải quyết đau đầu căng thẳng, buồn nôn và chóng mặt, do 

đó làm giảm nôn mửa 

47 Bạc hà 

Tinh dầu 

bạc hà gặp 

lạnh lại 

đóng băng? 

Thành phần chính trong tinh dầu bạc hà chủ yếu là menthol và menthone, ngoài ra còn có 

camphen và limonen. Khi ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng, tinh dầu ở dạng lỏng. Còn ở 

trong môi trƣờng có nhiệt độ thấp nhƣ mùa lanh hoặc ngăn mát tủ lạnh, Menthol Crystal 

(tinh thể bạc hà) thể tinh thể nhỏ, rắn, nhƣng dễ vỡ, có độ bão hòa và sáp khi chạm vào tạo ra 

hiện tƣợng đóng băng trong chai, chỉ cần lắc mạnh là các tinh thể đó lại tan ra. 

48 Bạc hà 

Tinh dầu 

bạc hà 

nhanh bay 

hơi? 

Các loại tinh dầu đều có tính chất nhanh bay hơi giúp phát tán hƣơng thơm, Tinh dầu bạc hà 

với một mùi hƣơng làm mới mạnh mẽ đặc trƣng của Menthol thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ một 

thành phần trong các sản phẩm vệ sinh răng miệng vì tác dụng kích thích và cảm giác làm 

mát. Đặc tính gây mê của nó đã làm cho nó trở nên phổ biến để sử dụng trong viên ngậm làm 

dịu cơn đau họng và trong nƣớc muối, thuốc mỡ và dầu dƣỡng. Nó cũng đƣợc đặc trƣng nhƣ 

một thành phần trong trang điểm nhằm mục đích có tác dụng làm đầy và làm mát, trong các 

sản phẩm tóc và khử mùi các sản phẩm mỹ phẩm. 

49 Bạc hà 

Vì sao tinh 

dầu bạc hà 

đuổi chuột 

đƣợc? Cách 

dùng tinh 

dầu bạc hà 

để đuổi 

chuột nhƣ 

thế nào? 

Khi chuột xuất hiện trong nhà, chúng sẽ để lại mùi Pheromone tiết ra từ cơ thể để làm tín 

hiệu liên lạc cùng loài. Vì vậy, chuột sẽ lần theo mùi của những con chuột khác để tìm đƣờng 

đi, xâm nhập trong nhà bạn, nơi chúng dễ dàng tìm kiếm thức ăn và làm ổ. Tinh dầu bạc hà 

có mùi thơm mạnh của menthol gây kích thích khoang mũi khiến chuột không ngửi đƣợc 

mùi Pheromone, khiến chuột mất phƣơng hƣớng và tránh xa khỏi nhà bạn. Ngoài ra cũng 

khiến chuột không ngửi đƣợc mùi thực phẩm, mùi mà chuột dễ bị thu hút.Cách sử dụng tinh 

dầu bạc hà đuỗi chuột:1. Tại những nơi đặt cục bông chứa tinh dầu sẽ giúp ngăn chuột vào 

nhà. Tuy nhiên mùi hƣơng tinh dầu sẽ nhạt theo thời gian vì vậy bạn cần tẩm thêm tinh dầu 

sau 2 ngày hoặc sớm hơn2. Hòa 10-15 giọt tinh dầu bạc hà và nƣớc lau nhà, tinh dầu có tính 

diệt khuẩn, sát trùng giúp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ hơn đồng thời ngăn ngừa chuột xâm nhập 
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hiệu quả3. Xịt tinh dầu bạc hà ở nơi chuột thƣờng xuất hiện để đuổi chuột pha4. Nhỏ 5-6 giọt 

tinh dầu bạc hà vào máy khuếch tán giúp khử mùi, sát khuẩn và đuổi chuột hiệu quả 

50 Bạc hà 

Tại sao tinh 

dầu bạc hà 

có mùi 

giống dầu 

dị, Phật 

linh? 

Menthol là hợp chất chủ yếu có trong nhiều loại sản phẩn giảm đau, dầu gội, kẹo, thuốc,... 

Trong tinh dầu hoạt chất menthol chiến thành phần chủ yếu, các loại dầu xoa bóp, dầu gió 

khác để có tác dụng giảm đau, thông mũi nên đã dùng hoạt chất này vào thành phần của 

chúng. Nhƣng khi sử dụng tinh dầu bạc hà là nguyên chất còn các loại dầu khác còn pha 

thêm nhiều thành phần để tạo ra một sản phẩm. 

51 Bƣởi 

Tinh dầu 

bƣởi từ quả 

hay vỏ 

bƣởi? bằng 

chƣng cất 

hay ép lạnh? 

Tinh dầu bƣởi đƣợc chiết xuất từ vỏ quả bƣởi bằng phƣơng pháp chƣng cất hơi nƣớc: 

Vỏ bƣởi rửa sạch cắt nhỏ sơ bộ, sau đó cho vào máy xay thêm nƣớc. Khi đun sôi thì hơi 

nƣớc bay ra cuốn theo tinh dầu đƣợc ngƣng tự bằng hệ thống làm lạnh. Hỗn hợp ngƣng tụ 

này gồm nƣớc và tinh dầu, vì tinh dầu nhẹ hơn nên dễ dàng tách ra đƣợc. 

52 Bƣởi 

Tinh dầu 

bƣởi trị rụng 

tóc nhƣ thế 

nào? 

Tóc rụng là vấn đề nan giải mà nhiều ngƣời gặp phải. Nguyên nhân gây hiện tƣợng trên có 

thể xuất phát từ sự thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể, ảnh hƣởng của các loại thuốc tây, chế 

độ dinh dƣỡng, thói quen chăm sóc tóc… Để khắc phục tình trạng rụng tóc, nhiều ngƣời tìm 

đến giải pháp dùng tinh dầu bƣởi. Sở dĩ, tinh dầu bƣởi có thể khắc phục đƣợc tình trạng 

tóc xơ yếu, gãy rụng là nhờ vào:• Tinh dầu bƣởi chứa hàm lƣợng lớn các chất có khả năng 

khử mùi, kháng khuẩn, ngăn chặn vi khuẩn gây mùi sản sinh dầu nhờn.• Thành phần vitamin 

C trong tinh dầu bƣơi giúp kích thích sản sinh collagen và duy trì độ đàn hồi cho da, giúp da 

đầu trở nên chắc khỏe, tóc ít bị gãy rụng hơn.• Massage tinh dầu bƣởi cũng giúp kích thích 

lƣu thông máu, tăng cƣờng máu và chất dinh dƣỡng đến nuôi dƣỡng nang tóc, giúp tóc khỏe 

mạnh từ sâu bên trong, đồng thời kích thích quá trình mọc tóc tự nhiên, giúp mái tóc dày, 

óng mƣợt.Với đặc tính trên, tinh dầu bƣởi đƣợc dùng nhiều trong điều trị tóc rụng, kích thích 

mọc tóc phổ biến hiện nay.Hƣớng dẫn cách dùng tinh dầu bƣởi trị rụng tócCó nhiều cách 

sử dụng tinh dầu bƣởi để giúp tóc chắc khỏe, bóng mƣợt. Bạn có thể tham khảo một số biện 

pháp sau:- Cách 1: Gội đầu bằng tinh dầu bƣởiNguyên liệu cần chuẩn bị:• Tinh dầu bƣởi• 

Dầu dừaCách thực hiện hiệu quả:• Gội đầu bằng nƣớc sạch, lau khô.• Pha vài giọt tinh dầu 

bƣởi với dầu dừa nguyên chất hoặc nƣớc ấm, cho vào một bình xịt.• Xịt hỗn hợp trên lên khu 
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vực da đầu có tóc bị rụng nhiều, massage nhẹ nhàng để tinh chất thấm đều.• Khi tóc khô hẳn, 

lấy tay rẽ ngôi tóc và tiếp tục xịt lần 2. - Cách 2: Dùng tinh dầu bƣởi thay dầu xả.Nguyên liệu 

cần chuẩn bị:• Tinh dầu bƣởi• 20  – 30 ml nƣớc ấm.Cách thực hiện hiệu quả:• Cho 5  -7 giọt 

tinh dầu bƣởi hòa với nƣớc ấm.• Dùng dung dịch trên xả lên tóc thay cho dầu xả thông 

thƣờng. Thực hiện đều đặn để tóc mềm mƣợt, chắc khỏe.- Cách 3: Mặt nạ tinh dầu bƣởi ủ 

tócNguyên liệu cần chuẩn bị:• Nƣớc bƣởi tƣơi• Nƣớc chanh tƣơi• Nƣớc cam tƣơiThực hiện:• 

Trộn đều các nguyên liệu trên, thấm lên tóc.• Dùng khăn quấn quanh đầu để tạo nhiệt độ, 

giúp tinh chất thẩm thấu nhanh.Một số lƣu ý khi trị rụng tóc bằng tinh dầu bƣởiĐể tinh 

dầu bƣởi phát huy tác dụng tối ƣu, trong quá trình điều trị, cần lƣu ý một số điều sau:Sử dụng 

tinh dầu bƣởi đúng cách- Đối với tóc rụng ít: bôi một ít tinh dầu vào chân tóc để kích thích 

tóc chóng mọc. Tác dụng trị rụng tóc của tinh dầu bƣởi phát huy rõ rệt sau 3  -6 tháng, tùy 

thuộc vào cơ địa của mỗi ngƣời.- Đối với tóc rụng nhiều: Gội sạch trƣớc khi bôi, thực hiện 2 

lần mỗi ngày. Không nên gội hoặc thoa tinh dầu quá nhiều vì điều này có thể tóc trở nên yếu 

và dễ gãy rụng hơn.- Với đối tƣợng bị nấm da đầu: Cần điều trị bằng tinh dầu bạc hà hoặc 

tinh dầu tràm trƣớc khi dùng tinh dầu bƣởi hay áp dụng bất kỳ biện pháp điều trị nào.- Phân 

biệt tinh dầu bƣởi và chiết xuất từ quả bƣởi:Tinh dầu bƣởi giống nhƣ những loại thực vật 

khác đƣợc chiết xuất thông qua quá trình chƣng cất, là một chất cô đặc và có mùi thơm nồng. 

Khi dùng, không thể thấm trực tiếp tinh dầu lên tóc mà cần pha loãng với nƣớc hoặc dầu nền. 

Trong khi đó, chiết xuất từ vỏ bƣởi có cách điều chế đơn giản hơn, chỉ cần đun vỏ bƣởi với 

nƣớc để nguyên liệu tiết ra tinh chất.Tinh dầu bƣởi thƣờng đƣợc bán trong chai thủy tinh có 

thể tích nhỏ; còn chiết xuất từ vỏ bƣởi đƣợc đựng trong chai có thể tích lớn, có thể dùng trực 

tiếp mà không cần pha loãng.- Tinh dầu bƣởi chỉ có tác dụng bổ trợCó nhiều nguyên nhân 

gây rụng tóc: tuổi tác, stress, thay đổi nội tiết tố, chế độ ăn uống… hoặc do tác động từ bên 

ngoài nhƣ lạm dụng uốn, duỗi, ép tóc khiến tóc ngày càng yếu và dễ gãy rụng. Do đó, tinh 

chất bƣởi chỉ có tác dụng hỗ trợ ngăn rụng tóc một phần, việc điều trị triệt để còn phụ thuộc 

vào nguyên nhân gây rụng tóc. Hơn nữa, tác dụng của sản phẩm còn phụ thuộc nhiều vào 

yếu tố cơ địa của mỗi ngƣời.- Kiên trì thực hiện để thu đƣợc hiệu quảTác dụng ngăn rụng tóc 

và kích thích tóc mọc của tinh dầu bƣởi cần nhiều thời gian để phát huy. Do đó, cần kiên trì 

thực hiện cho đến khi cảm nhận đƣợc hiệu quả.Phối hợp chăm chế độ dinh dƣỡng và biện 

pháp chăm sóc tóc phù hợpChế độ dinh dƣỡng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa 

chứng rụng tóc và kích thích mọc tóc mới. Nên cân nhắc bổ sung nhiều protein, chất sắc vào 
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trong khẩu phần ăn. Protein là thành phần cấu tạo tóc, sắt giúp bổ sung lƣợng máu đến nang 

tóc, giúp tóc khỏe mạnh. Bên cạnh chế độ dinh dƣỡng, cũng cần chú ý áp dụng biện pháp 

chăm sóc tóc phù hợp để cải thiện. Trong thời gian này, hạn chế uốn, duỗi, nhuộm, bấm 

tóc…, chải tóc bằng lƣợc thƣa, chọn dầu gội phù hợp, khống xoắn, vấn hay buộc tóc quá 

chặt… 

53 Bƣởi 

Trong bao 

lâu thì tóc 

tôi mọc lại? 

Tác dụng trị rụng tóc của tinh dầu bƣởi phát huy rõ rệt sau 3 - 6 tháng, tùy thuộc vào cơ địa 

của mỗi ngƣời và cách bổ sung dinh dƣỡng trong ăn uống; thói quen sử dụng dầu gội đầu 

(hạn chế dầu gội bằng hóa chất, và nên sử dụng dầu gội thảo dƣợc); thói quen làm đẹp bằng 

các phƣơng pháp uốn, duỗi, nhuộm, lý do tuổi tác, hay căng thẳng thần kinh... cũng sẽ ảnh 

hƣởng rất nhiều đến chât lƣợng tóc 

54 Bƣởi 

Trẻ 2 tuổi 

không mọc 

tóc có dùng 

tinh dầu 

bƣởi có 

đƣợc 

không? 

Những điều mẹ phải biết nếu bé chậm mọc tóc, tóc thƣaTrẻ sơ sinh thƣờng có ít tóc và 

đây chỉ là tình trạng tạm thời vi khi lớn dần, bé sẽ mọc tóc mới bình thƣờng. Tuy nhiên, khi 

bé tầm từ 1 – 2 tuổi mà tóc vẫn chƣa có dấu hiệu mọc mạnh, dài ra thì có thể bé của bạn đang 

mắc chứng chậm mọc tóc, tóc thƣa và yếu.Điều này về lâu dài cũng gây ảnh hƣởng không 

nhỏ đến các bé cũng nhƣ sự phát triển bình thƣờng của cơ thể. Và tất nhiên, cha mẹ nào cũng 

mong muốn con mình có một mái tóc đen mƣợt dài để trông xinh xắn đáng yêuNguyên nhân 

bé chậm mọc tóc, tóc thƣaMỗi bé có cơ địa khác nhau nên lƣợng tóc cũng thƣa, dày không 

giống nhau. Có khi lúc đầu bé ít tóc nhƣng đến lúc 5, 6 tuổi tóc lại mọc mạnh. Tuy nhiên, 

nếu ngay từ bé, tóc bé thƣa, có dấu hiệu rụng và yếu thì các mẹ cũng nên quan tâm ngay.Ở 

giai đoạn sơ sinh, tóc bé không những thƣa mà còn dễ rụng. Việc rụng tóc là do hoocmon 

trong cơ thể bé thay đổi. Khi mới sinh, nồng độ hoocmon của bé còn cao, sau đó giảm dần 

nên khiến tóc rụng. Ngoài ra, tóc thƣa, rụng còn do các yếu tố khác nhƣ sự tác động của thời 

tiết, khí hậu, loại sữa tắm, dinh dƣỡng, thiêu sắt,…Ngoài rụng tóc trên đầu, bé còn rụng tóc 

nhiều hơn ở những vị trí ma sát nhiều trong khi ngủ nhƣ sau đầu, gần tai do bé nằm 

nghiên,…Cách trị rụng tóc, tóc thƣa, tóc yếu cho béKhông nên cắt tóc máu cho béCác bố 

mẹ thƣờng có khái niệm cắt tóc máu cho bé vì nghĩ rằng sẽ kích thích mọc tóc dài và dày 

hơn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ đây là một suy nghĩ sai lầm vì tóc trên đầu bé không có tốc 

độ phát triển cùng nhau. Chỉ là sau khi cắt xong tóc cho bé, khi sờ tay sẽ có cảm giác tóc đều 

nên tạo độ dày đánh lừa bạn mà thôi.Gội đầu thƣờng xuyên cho béViệc tắm gội là cần thiết 

cho cả cơ thể và da đầu của bé. Tắm giúp da đầu bé khô thoáng, sạch sẽ không bị nấm ngứa 

gây rụng tóc. Gội đầu cũng giúp kích thích mọc tóc nhờ tăng tuần hoàn máu dƣới da, kích 
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nan tóc mới,….rất tốt.Tuy nhiên, đừng nên lạm dụng, mà chỉ nên áp dụng gội từ 3 – 4 

lần/tuần cho bé.Dùng lƣợc mềm chải tóc cho béDa đầu bé cực kỳ mềm và mỏng. Chính vì 

thế nên dùng lƣợc mềm, nhẹ chuyên cho bé để chải tóc. Tuy nhiên, cũng không nên chải quá 

thƣờng xuyên sẽ gây tác dụng ngƣợc. Tốt nhất là chải tóc khi bé mới thức dậy vào buổi sáng 

sẽ kích thích mọc tóc nhanh hơn.Cho bé phơi nắngPhơi nắng là việc làm quá quen thuộc để 

mẹ bổ sung vitamin D cho bé. Điều này không những tốt cho làn da mà còn giúp bé sơ sinh 

mọc tóc, tóc dày hơn.Đó là nhờ trong nắng của mặt trời có tia UV giúp tăng tuâng hoàn máu, 

kích thích nang tóc và tế bào tóc phát triển, mọc mới. Bạn nên phơi nắng cho bé trong khung 

giờ 7 – 8 giờ (mùa Hè), 8 – 9 giờ (mùa Đông) và khoảng 17 – 18 giờ chiều là tốt nhất.Cung 

cấp canxi, dƣỡng chất cho béTóc của trẻ sơ sinh cần rất nhiều canxi để phát triển. Vì vậy, bổ 

sung canxi là cách tuyệt vời giúp tóc bé mọc dài, dày hơn và tốt cho cả việc mọc răng, phát 

triển của xƣơng.Hãy bổ sung trong thực đơn của bé các loại thực phẩm nhƣ thịt gà, thịt bò, 

đậu nành, các loại hải sản, sữa, trứng…vì chúng rất giàu canxi.Cho bé ngủ đủ giấcGiấc ngủ 

cực kỳ quan trọng với sự phát triển của toàn cơ thể bé, trong đó có tóc. Ngủ đủ giấc giúp bé 

mọc tóc nhanh, tóc khỏe hơn. Theo nghiên cứu thì khi ngủ, tóc của bé phát triển mạnh nhất 

và bé cũng phát triển tốt, thông minh hơn.Dƣỡng tóc cho béNgoài việc bổ sung các thực 

phẩm tốt cho tóc, nếu tóc bé quá yếu, gãy rụng thì cần kết hợp vói việc chăm tóc bé bằng các 

loại mặt nạ dƣỡng tóc từ thiên nhiên từ dầu dừa và tinh dầu bƣởi, tinh dầu hƣơng nhu. 

Những điểm lƣu ý khi chăm sóc tóc cho béKhi tóc bé thƣa, rụng nhiều, các mẹ thƣờng sợ 

tình trạng này sẽ tệ hơn nên không gội đầu cho bé thƣờng xuyên. Điều này không đúng vì 

bản chất tóc rụng là chuyện bình thƣờng. Nếu các mẹ không gội đầu cho bé, da đầu bé sẽ bị 

dầu, bẩn ngứa, mồ hôi,…khiến tóc bị yếu, vi khuẩn tấn công làm rụng tóc, thƣa tóc 

hơn.Không nên cạo sạch tóc hoặc cắt tóc máu bởi vì điều nay sẽ không giúp bé mọc tóc hơn 

và trị rụng tóc, khiến tóc mọc dày, hãy sử dụng các phƣơng pháp tự nhiên, nhẹ nhàng cho 

mái tóc của bé!Tinh dầu bƣởi:Thành phần của vỏ bƣởi có chứa rất nhiều pectin, naringin (1 

loại glucozid), men tiêu hóa peroxydaza và amylaza, đƣờng ramoza, vitamin A và C.Tinh 

dầu từ vỏ bƣởi có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giúp làm sạch da đầu, trị gàu hiệu quả 

đồng thời ngăn ngừa các bệnh về da đầu, kích thích tóc mọc nhanh hơn. Tinh dầu này còn có 

tác dụng giúp tóc thêm chắc khỏe, chống khô tóc, ngăn và hỗ trợ điều trị rụng tóc.Nhờ những 

thành phần đặc biệt trong vỏ bƣởi và công dụng của chúng mà từ lâu dân gian đã có mẹo 

dùng vỏ bƣởi và tinh dầu bƣởi để kích thích mọc tóc, giúp tóc thêm chắc khỏe. Nó đƣợc 
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dùng cả trên trẻ nhỏ khá an toàn và hiệu quả.Với tinh dầu bƣởi lần gội đầu cho bé thì nhỏ vài 

giọt vào cùng với dầu gội của bé hoặc sau khi gội xong thì dùng tinh dầu massage tóc và da 

đầu cho bé. Cách này vừa giúp bé thƣ giãn, lại kích thích tóc dài nhanh, mọc thêm chân tóc 

mới 

55 Bƣởi 

Tinh dầu 

bƣởi có mùi 

giống kẹo? 

Tinh dầu bƣởi đƣợc chiết xuất hoàn toàn từ vỏ của quả bƣởi, nên mùi vị rất tự nhiên với 

hƣơng thơm nhẹ nhàng, phảng phất 

Và hiện nay các sản phẩm bánh kẹo đều sử dụng các chất tạo mùi hƣơng có vị trái cây tự 

nhiên, nên sẽ có mùi vị nhƣ các loại trái bƣởi, cam, chanh, ổi,… Tuy nhiên đó là hƣơng liệu 

nên sẽ gây ra những tác dụng không tốt cho sức khỏe.  

Vì vậy, khi sử dụng bất cứ sản phẩm gì đều cần tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc nguyên liệu cẩn 

thận để bảo đảm cho sức khỏe của mình và gia đình. 

56 Bƣởi 

Tại sao tinh 

dầu bƣởi 

dùng cho 

máy khuếch 

tán không 

thơm? 

Tinh dầu bƣởi nguyên chất luôn có mùi thơm đặc trƣng của vỏ bƣởi dịu nhẹ, khi ngửi sẽ thấy 

thoải mái, nhẹ nhàng, khả năng lƣu hƣơng thấp nên khi dùng với máy khuếch tán sẽ thấy mùi 

rất nhẹ, nhƣng thực chất lúc đó tinh dầu bƣởi cũng đang đƣợc khuếch tán vào không khí 

57 
Hoa 

ngũ sắc 

Cách sử 

dụng tinh 

dầu hoa ngũ 

sắc để trị 

viêm 

xoang? 

Tinh dầu Hoa ngũ sắc đƣợc biết đến với công dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm xoang, viêm 

mũi dị ứng rất hiệu quả. Ngoài ra còn hỗ trợ chống viêm, chống phù nề và kháng khuẩn, thải 

loại các dịch mủ xanh, vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi; giảm triệu chứng sụt 

sịt, chảy nƣớc mũi.Cách 1: Nhỏ mũiNhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối 

sinh lý 0.9%, lắc đều, nhỏ vào mỗi bên mũi 2-3 giọt, ngày 3 lần; có thể nhỏ vài giọt vào khẩu 

trang để hít khi đi đƣờng.Cách 2: Xịt mũiMua chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), có 

thể tận dụng chai cũ đã dùng hết; cho nƣớc muối sinh lý 0.9% vào chai; nhỏ thêm vào 

khoảng 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc; lắc đều, xịt rửa 2-3 lần mỗi bên mũi, ngày 3 lần.Cách 

3: Xông mũiNhỏ khoảng 5-7 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào cốc nƣớc sôi; dùng giấy cứng 

quấn thành hình nón, có chừa lỗ nhỏ, chụp lên cốc nƣớc; bịt một mũi, hít sâu vào mũi bên kia 

để hơi tinh dầu bay vào mũi thông qua lỗ nhỏ của chụp giấy; xông khoảng 5-10 phút mỗi 

ngày. 

58 Hoa Tinh dầu gì Theo Đông y, cây Hoa ngũ sắc (cây cỏ hôi, cây cứt lợn) có vị hơi đắng, tính mát, tác dụng 
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ngũ sắc làm giảm 

viêm xoang, 

viên mũi dị 

ứng? 

thanh nhiệt, giải độc, tiêu sƣng, cầm máu. Thƣờng dùng làm thuốc chống viêm, chống phù 

nề, chống dị ứng trong các trƣờng hợp sổ mũi, viêm xoang mũi dị ứng cấp và mãn tính 

 

Trƣớc đây khi chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc ngƣời ta thƣờng lấy lá tƣơi rửa thật 

sạch với nƣớc muối loãng, xả lại với nƣớc sạch, giã nát, vắt lấy nƣớc cốt, tẩm vào bông bôi 

vào bên trong mũi đau hoặc ngoáy vào tai đau, tuy nhiên cách này sẽ làm cho ngƣời bệnh 

cảm rất xót mũi, nhận thấy rằng các tinh chất chữa bệnh chủ yếu nằm ở bộ phận lá và hoa 

ngũ sắc nên Hoa Nén đã tiến hành chiết xuất các hoạt chất quý trong cây hoa ngũ sắc bằng 

phƣơng pháp chƣng cất lôi cuốn hơi nƣớc để thu đƣợc tinh dầu hoa ngũ sắc tinh khiết. Các 

hoạt chất có đƣợc trong tinh dầu có nồng độ đậm đặc hơn vài trăm lần so với cùng khối 

lƣợng cây ngũ sắc tƣơng ứng, và hơn thế nữa chữa trị viêm xoang bằng tinh dầu hoa ngũ sắc 

sẽ không bị cay và xót nhƣ phƣơng pháp giã lá cây trƣớc đây mà hiệu quả lại vƣợt trội hơn 

hẳn. 

Ngoài ra còn hỗ trợ chống viêm, chống phù nề và kháng khuẩn, thải loại các dịch mủ xanh, 

vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi; giảm triệu chứng sụt sịt, chảy nƣớc mũi. 

59 
Hoa 

ngũ sắc 

Tạo sao hoa 

ngũ sắc lại 

có thể trị 

đƣợc viêm 

xoang? 

Theo Đông y, cây ngũ sắc có vị cay hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu 

sƣng, cầm máu, trừ sỏi, thƣờng đƣợc dùng chữa các bệnh viêm đƣờng hô hấp, viêm họng. 

Dịch chiết toàn bộ cây có khả năng chống các vi khuẩn Staphylococus aureus (tụ cầu vàng), 

Bacillus subtilis, E.coli và Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh). Bên cạnh tác 

dụng chống viêm kháng khuẩn, hoa ngũ sắc còn có tác dụng tăng xuất tiết, giúp làm loãng 

dịch mũi xoang và đào thải chúng ra khỏi hốc xoang, giúp ngƣời bệnh cảm thấy thông mũi, 

dễ thở hơn. 

60 
Hoa 

ngũ sắc 

Sau bao lâu 

thì bệnh 

viêm xoang 

của tôi sẽ 

hết? 

Theo Đông y, cây ngũ sắc tím (cứt lợn) vị cay, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, 

giải độc, tiêu sƣng, cầm máu, trừ sỏi; thƣờng đƣợc dùng chữa các bệnh viêm nhiễm đƣờng 

hô hấp, viêm họng, viêm dạ dày, đau bụng, sỏi thận, sỏi bàng quang...Cây ngũ sắc tím có 

hàm lƣợng tinh dầu cao (khoảng 0,16% tinh dầu đặc), màu vàng nhạt đến vàng nghệ, mùi 

thơm dễ chịu. Trong tinh dầu có cadinen, caryophyllen, geratocromen, 

demetoxygeratocromen và một số thành phần hóa học khác. Các thí nghiệm trên động vật 

cho thấy nó có tác dụng chống viêm, chống phù nề, chống dị ứng trong cả đợt cấp và mãn 

tính. Tinh dầu ngũ sắc tím nguyên chất đậm đặc đƣợc chiết xuất hoàn toàn từ 100% loại cây 

cứt lợn này nên độ dƣợc tính tăng lên gấp nhiều lần, và chính vì thế nên sẽ mang lại hiệu quả 
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rõ nhất ngay một vài lần đầu tiên sử dụng.Đây là cách chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên 

nên bạn cần kiên trì và thực hiện đều đặn hằng ngày. Nếu bị viêm mũi hoặc viêm xoang nhẹ 

thì sau 10-14 ngày sẽ dứt hẵn, nếu bị xoang nặng thì thời gian sẽ lâu hơn. 

61 
Hoa 

ngũ sắc 

Trẻ từ bao 

nhiêu tuổi 

mới có thể 

dùng tinh 

dầu hoa ngũ 

sắc? 

Tinh dầu hoa ngũ sắc nên sử dụng cho các bé từ 2 tuổi trở lên. 

Đối với bé bị sổ mũi: 

-Cách 1: Pha loãng 20ml nƣớc muối sinh lý với 1 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc rồi cho vào xi 

lanh/ lọ xịt mũi để rửa mũi cho bé, mỗi lần rửa chỉ cần 10ml, nếu mũi bé bị nhầy và nghẹt 

nhiều quá thì dùng 2 lần 20ml (chƣng nƣớc ấm trƣớc khi xịt)  

-Cách 2: Rửa mũi sạch cho bé bằng nƣớc muối sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để đẩy bớt 

dịch nhầy mũi ra ngoài, sau đó cho bé hít mùi tinh dầu hoa ngũ sắc thông qua đƣờng mũi 

trực tiếp (cho dầu ra tay rồi đƣa lên mũi hít, cho 1 giọt vào cốc nƣớc nóng để bé xông mũi, 

bôi vào cổ áo/yếm/hoặc gối để mùi tinh dầu bay lên cho bé hít vào,..) Mùi tinh dầu có tính 

sát khuẩn, là loại kháng sinh tự nhiên giúp thông mũi, nhanh dứt bệnh sổ mũi. 

62 
Hoa 

ngũ sắc 

Phụ nữ có 

thai hoặc 

đang cho 

con bú có 

đƣợc sử 

dụng tinh 

dầu hoa ngũ 

sắc? 

Viêm xoang là tình trạng khi lớp niêm mạc ở các xoang do một tác nhân nào đó có thể là 

virus, vi khuẩn, nấm hoặc các dị nguyên dị ứng gây ra tình trạng viêm sƣng, tăng tiết dịch 

dẫn đến cản trở dòng chảy của chất nhầy ra khỏi các xoang. Từ đó gây ứ đọng các chất này 

kéo theo tình trạng nghẹt mũi, đau tại các vị trí xoang hay lân cận. Khi mang thai, cơ thể 

ngƣời mẹ miễn dịch kém nên có thể mắc viêm xoang nặng hơn. Ngoài ra trong quá trình thai 

kì việc sử dụng thuốc điều trị phải hạn chế để giữ an toàn cho thai nhiMột số nguyên nhân 

khiến mẹ bầu dễ bị viêm xoang: • Khi mang thai hệ miễn dịch của ngƣời mẹ bị suy yếu làm 

tăng nguy cơ bị các tác nhân gây bệnh tấn công• Hormone progesterone và estrogen tăng 

trong quá trình mang thai khiến cho tình trạng viêm xoang nghiêm trọng hơn. Từ đó khiến 

các mạch máu sƣng lên, tắc nghẽn và chảy mũi phía sau. • Mắc bệnh cảm cúm khi mang thai 

• Tác nhân môi trƣờng: Khói bụi, ô nhiễm, dị ứng phấn hoa, nhiễm lạnh• Viêm mũi dị ứng, 

khi cơ thể bị dị ứng với tác nhân nào đó gây phản ứng viêm niêm mạc mũi xoang• Chấn 

thƣơng vùng mũi xoangMặc dù cây ngũ sắc (cây cứt lợn, cỏ hôi), với tên khoa học là 

Ageratum conyzoides L. đã đƣợc dân gian truyền miệng và sử dụng để chống các bệnh viêm 

xoang, viêm mũi dị ứng rất tốt. Khoa học cũng chứng minh trong thành phần tinh dầu của 

cây ngũ sắc có cadinen, caryophyllen, geratocromen, demetoxygeratocromen và một số 

thành phần hóa học khác, có tác dụng chống viêm, chống phù nề, chống dị ứng trong cả đợt 

cấp và mãn tính có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm xoang. Tuy nhiên đối với phụ nữ đang trong 
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giai đoạn thai kì thì không nên sử dụng tinh dầu Hoa ngũ sắc mà nên chữa viêm mũi dị ứng 

bằng một phƣơng pháp lành tính hơn nhƣ sau:Rửa mũi bằng nƣớc muối sinh lýChữa viêm 

mũi dị ứng bằng nƣớc muối là phƣơng pháp đã đƣợc mọi ngƣời truyền tai nhau từ rất lâu. 

Các bác sĩ tai mũi họng thƣờng khuyên bệnh nhân áp dụng vì phƣơng pháp này mang tính an 

toàn tƣơng đối cao.Cách làm: 1. Đứng trƣớc bồn rửa mặt, nghiêng ngƣời về phía trƣớc và 

nghiêng qua một bên.2. Dùng ống tiêm 25ml bơm mạnh nƣớc muối vào lỗ mũi bên trên cho 

đến khi nƣớc muối chảy ra ở lỗ mũi bên dƣới. Có thể lặp lại 3-5 lần.3. Sau đó đổi bên và làm 

tƣơng tự 

63 
Hoa 

ngũ sắc 

Tinh dầu 

hoa ngũ sắc 

sử dụng có 

tác dụng 

phụ gì 

không? 

Lƣu ý khi sử dụng tinh dầu hoa ngũ sắcKhi sử dụng tinh dầu hoa ngũ sắc, chúng ta cũng 

cần lƣu ý đến một số yếu tố để đảm bảo sử dụng và bảo quản cẩn thận nhất. Dƣới đây là một 

số lời khuyên dành cho bạn:• Tinh dầu là một hợp chất không tan trong nƣớc, vì vậy khi sử 

dụng phải lắc đều để tinh dầu đƣợc trộn lẫn trong nƣớc muối, tránh tình trạng gây bỏng, rát 

và tăng hiệu quả khi sử dụng.• Khoảng từ 3 ngày đầu sử dụng sẽ có hiện tƣợng chảy mũi 

nhiều, tinh dầu sẽ kích thích làm tiết dịch, thải loại vi khuẩn ra ngoài. Chính vì vậy bạn phải 

kiên nhẫn sử dụng. Hãy sử dụng đúng từ 10-14 ngày, không nên bỏ sử dụng giữa chừng.• 

Cần bảo quản tinh dầu hoa ngũ sắc tránh đƣợc ánh nắng mặt trời.• Không uống trực tiếp tinh 

dầu mà cần pha loãng, sử dụng theo liều lƣợng đã đƣợc hƣớng dẫn, tuyệt đối không đƣợc 

lạm dụng tinh dầu.• Không đƣợc đôi tinh dầu lên mắt, lên các vết thƣơng hở hoặc các vùng 

da nhạy cảm.• Hỏi ý kiến bác sĩ trƣớc khi sử dụng (với đối tƣợng là phụ nữ có thai hoặc trẻ 

nhỏ dƣới 2 tuổi).• Cần sử dụng tinh dầu trong khoảng thời gian còn hạn sử dụng. Không sử 

dụng tinh dầu nếu có mùi lạ hoặc xuất hiện màu lạ, bị đổi màu. 

64 
Hoa 

ngũ sắc 

Nhỏ tinh 

dầu ngũ sắc 

vào đèn 

hoặc máy 

khuếch tán 

để xông mũi 

có đƣợc 

không? 

Tất cả các tinh dầu đều có thể dùng với đèn xông và máy khuếch tán. Tuy nhiên, để đạt hiệu 

quả trong điều trị viêm mũi, viêm xoang thì chúng ta nên xông hơi bằng nƣớc nóng. Một 

trong những phƣơng pháp điều trị ngoại trú mà các bác sĩ chuyên khoa khuyến khích sử dụng 

là xông hơi với tinh dầu Hoa Ngũ sắc. Xông hơi nóng nhằm làm loãng chất tiết dịch, làm 

mềm vảy mũi, cung cấp độ ẩm cho niêm mạc mũi bị khô, giúp dẫn lƣu xoang đƣợc tốt hơn, 

giảm nhanh triệu chứng nghẹt mũi. 

65 Hoa Tinh dầu Tinh dầu Hoa Ngũ sắc không có dạng xịt, chỉ có chai tinh dầu nguyên chất với dung tích 5ml 
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ngũ sắc hoa ngũ sắc 

có dạng xịt 

không? 

và 10ml. 

  Và để điều trị viêm xoang bằng cách xịt rửa mũi, ta có thể mua chai xịt mũi Xisat (loại có 

nắp mở đƣợc), có thể tận dụng chai cũ đã dùng hết; cho nƣớc muối sinh lý 0.9% vào chai; 

nhỏ thêm vào khoảng 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc; lắc đều, xịt rửa 2-3 lần mỗi bên mũi, 

ngày 3 lần.  

  Đây là một trong những cách làm rất hiệu quả để điều trị bệnh viêm mũi, viêm xoang. 

66 
Ngải 

cứu 

Tinh dầu 

ngải cứu có 

tác dụng gì? 

Có ngăn 

đƣợc covid 

không? 

Tinh dầu Ngải cứu đƣợc chiết xuất 100% từ cây ngải cứu với thành phần chủ yếu gồm: 

Cineol, α-thuyon, adenin, cholin, dehydro matricaria este, tetradecatrilin, tricosanol.CÔNG 

DỤNG:- Có tính kháng khuẩn cao giúp tăng sức đề kháng, tránh suy nhƣợc cơ thể.- Giúp 

giảm đau, viêm, thoái hóa cơ khớp, tê bì và rối loạn cảm giác chân tay, vai gáy.- Hỗ trợ giải 

cảm, giảm đau nhức.- Tinh dầu ngải cứu có tính ấm giúp điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp; 

Ổn định kinh nguyệt, điều trị các chứng đau bụng kinh.Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các 

thành phần của tinh dầu ngải cứu có tác dụng hữu hiệu đối với bệnh đau xƣơng khớp. Ngoài 

ra, ngải cứu còn có tác dụng kích thích, tăng cƣờng cơ bắp và sức đề kháng cho cơ thể. 

CÁCH SỬ DỤNG:- Xông hơi giải cảm: Dùng tinh dầu ngải cứu hoặc cho thêm tinh dầu sả 

chanh, tràm gió vào nồi nƣớc xông. Dùng khăn trùm kín mặt để xông hoặc xông hơi kích 

thích ra mồ hôi, lƣu thông khí huyết làm khỏe cơ thể, giải cảm tốt.- Xông tinh dầu ngải cứu 

với máy khuếch tán để thanh lọc không khí, kháng khuẩn, suy yếu virus nhằm tăng sức đề 

kháng, giảm các bệnh về đƣờng hô hấp.- Dùng để tắm: Nhỏ 6-8 giọt tinh dầu ngải cứu vào 

nƣớc tắm, giúp thƣ giãn, ngăn ngừa cảm lạnh, hỗ trợ tốt cho xƣơng khớp.- Massage: Pha từ 5 

– 6 giọt tinh dầu ngải cứu vào 7 – 10ml dầu nền (dầu dừa, dầu hƣớng dƣơng) và thực hiện 

day ấn, xoa bóp lên vùng đau nhức; xoa theo chiều kim đồng hồ lên vùng bụng đến khi nóng 

lên giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả. - Xoa bóp, giảm đau: Lấy vài giọt tinh dầu ngải cứu 

thoa đều lên cơ, khớp, vùng vai gáy để giảm đau, viêm phù nề, sƣng đau gân cơ, vết thâm, tụ 

máu.- Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Pha loãng tinh dầu ngải cứu với dầu nền theo tỷ lệ 1:1 và xoa bóp 

lên vùng bụng dƣới hoặc dạ dày, để cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.Lƣu ý:- Không đƣợc uống 

tinh dầu, để xa tầm tay trẻ em.- Không để tinh dầu vƣơng vào mắt, không thoa vào vết 

thƣơng hở.- Không sử dụng cho phụ nữ mang thai, trẻ em và ngƣời đang bệnh nặng. 

***Ngải cứu là Thảo dƣợc trị sốt cao có tiềm năng chống COVID-19 theo công trình nghiên 

cứu của các nhà khoa học bang Massgachusetts, Hoa Kỳ về tác động của thảo dƣợc tới virus, 

và nó có tiềm năng dùng để điều trị bệnh nhân COVID-19. Vì thế ta có thể sử dụng tinh dầu 
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ngải cứu, kết hợp cùng với một số loại tinh dầu khác nhƣ tinh dầu tràm, tinh dầu sả chanh, 

tinh dầu bạc hà, tinh dầu hƣơng nhu... để xông nóng, và hít sâu vào để làm sạch hệ hô hấp, 

bảo vệ cơ thể khỏi những vi khuẩn, virus có hại, đặc biệt là virus corona (COVID-19) 

67 Quế 

Tinh dầu 

quế rơi 

xuống ghế 

da, nhựa có 

bị gì ko? 

Tinh dầu quế là tinh dầu đƣợc chiết xuất từ vỏ cây quế, với thành phần chính là 

Cinnamaldehyde. Nó là một trong những loại tinh dầu có sản lƣợng lớn nhất và ứng dụng 

của tinh dầu quế ngày càng rộng rãi. Việc chiết xuất tinh dầu quế khó hơn so với các loại tinh 

dầu khác. Đây là loại tinh dầu thiên nhiên chiết xuất từ thân và vỏ quế, có tác dụng đuổi 

muỗi, đuổi chuột. Xông tinh dầu quế trị cảm lạnh, giúp khử mùi, tạo hƣơng thơm cho nhà 

cửa, xe ô tô, phòng làm việc,… và nhiều công dụng tuyệt vời khác 

Lƣu ý: Tinh dầu Quế là một trong những tinh dầu mạnh có tính nóng, điều này không tốt đối 

với nội thất nhựa, ghế da,... 

Vì có tính cực nóng nhƣ vậy nên không đƣợc lƣu trữ trong chai bằng nhựa. Khi tinh dầu Quế 

chảy ra nhựa cần dùng các loại dầu nền (dầu dừa, dàu hƣớng dƣơng, jojoba, olive,…) để làm 

loãng tinh dầu ra. Nhất là trên ô tô nhé, cần xử lý ngay nếu chậm trễ có thể làm nhựa/da bị 

cháy. 

68 Quế 

Tại sao tinh 

dầu quế sau 

khi mở nắp 

lại bị kết 

tinh ở cổ 

chai? 

Quế Việt Nam (Cinamomum loureirii Ness) là một trong tứ đại danh dƣợc đã bao đời nay, 

đƣợc cả thế giới ƣa chuộng, trở thành gia vị hàng đầu ở các nƣớc Phƣơng Đông và Phƣơng 

Tây. Trong nghiên cứu ―những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam‖ của GS. Đỗ Tất Lợi đã có 

nói đến rất nhiều về cây Quế và xem đây là một dƣợc liệu quý có nhiều công dụng khác 

nhau.Tinh dầu quế chứa 95% andehyt cinnamic và hơn 40 hợp chất hữu cơ khác, có tác dụng 

kích thích làm tăng sự tuần hoàn máu, gây co mạch, tăng bài tiết, gây co bóp tử cung, sát 

trùng, chữa đau bụng, đi tả, ngăn ngừa đƣợc các chứng phong hàn, cảm lạnh, nhức đầu.* Khi 

sử dụng tinh dầu quế, tiếp xúc với môi trƣờng trong một khoảng thời gian dài sẽ dễ bị 

ảnh hƣởng bởi không khí, nhiệt độ, ánh sáng. Nếu chúng ta thƣờng xuyên mở nắp, lúc 

đó các cấu tử (nguyên tố hóa học) nhẹ trong thành phần tinh dầu bị bay hơi, các cấu tử 

nặng hơn bị lắng lại, cộng với hiện tƣợng oxy hoá của một số chất trong tinh dầu quế, 

lúc này sẽ gây ra hiện tƣợng kết tinh.Hiện tƣợng tinh thể kết tinh ở đáy, quanh miệng chai 

hay ở nắp của chai tinh dầu treo xe, nhƣng những chất này chiếm một lƣợng rất nhỏ nên 

không ảnh hƣởng tới chất lƣợng sản phẩm. Tinh dầu không gây hại môi trƣờng và dễ bị phân 

hủy, nếu lắc mạnh các kết tinh sẽ bị hoà tan. Tinh dầu xịt quế đã pha thêm dung môi nên 

không xảy ra hiện tƣợng kết tinh do tinh dầu bị loãng đi, các cấu tử nặng bị giảm; dung môi 
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hoà tan các kết tinh đó. Vì vậy, chúng ta nên bảo quản tinh dầu trong bình đựng kín, để nơi 

khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Khi sử dụng xong phải 

đóng nắp chai lại. Không dùng tinh dầu quế nguyên chất để uống và bôi trực tiếp lên da (nên 

pha loãng), tránh rớt vào mắt, không dùng tinh dầu quế cho phụ nữ có thai và trẻ dƣới 6 tuổi. 

69 Quế 

Tinh dầu 

quế có nóng 

không? 

Tinh dầu quế nguyên chất có tính nóng mạnh nên phải biết sử dụng đúng phƣơng pháp tránh 

bị bỏng. Và tuyệt đối không dùng trực tiếp trên da. 

Một số lƣu ý dành khi sử dụng tinh dầu quế 
- Cần pha loãng tinh dầu với dầu nền hoặc nƣớc ấm trƣớc khi thoa lên da. Không bôi tinh 

dầu đậm đặc trực tiếp lên da (đặc biệt là các vết thƣơng) vì có thể gây bỏng. Tỷ lệ pha loãng 

khuyến khích 2% tinh dầu Quế nguyên chất với các loại dầu nền (dầu dừa, dầu hƣớng 

dƣơng...). Khi sử dụng để massage bạn cần dùng thử cho một vùng nhỏ để xem và theo dõi 

mức độ da có bị kích ứng không 

- Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh tuyệt đối không nên sử dụng. 

- Không đƣợc dùng quá liều lƣợng để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. 

- Không sử dụng tinh dầu hết hạn sử dụng. 

- Bảo quản ở những nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

-Hít tinh dầu: chỉ nên để chai ngang tầm ngực và đƣa lên dần dần, hạn chế để quá gần mũi 

nếu bạn chƣa quen với việc ngửi tinh dầu. 

- Sử dụng thiết bị máy siêu âm (máy phun sƣơng,…) khuếch tán tinh dầu chỉ nên sử dụng 

trong môi trƣờng thông thoáng và sử dụng tối đa một lần khoảng 20 phút. cách 60 phút sau 

mới nên tiếp tục sử dụng. 

70 Quế 

Cách pha 

tinh dầu quế 

để ngâm 

chân, 

massage 

nhƣ thế 

nào? 

1. Tinh dầu quế là loại tinh dầu thân vỏ đƣợc chiết xuất từ cây quế là loại cây nhiệt đới, 

thuộc họ Long não Lauraceae. Ở Việt Nam chủ yếu là giống quế Cinnamomum Cassia (đƣợc 

coi là ―Thần Quế‖ ), bởi hàm lƣợng tinh dầu đạt hàng thƣợng phẩm) đƣợc trồng và mọc 

trong rừng thứ sinh ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Nam....Với 

hƣơng vị ngọt và cay nồng, quế là một loại tinh dầu tuyệt vời cho việc khuếch tán và thậm 

chí có thể giúp đẩy lùi côn trùng một cách tự nhiên. Tinh dầu vỏ quế đã đƣợc nhiều đầu bếp 

sử dụng để gia tăng hƣơng vị cho đồ uống, bánh mì, món tráng miệng, và món khai vị.2. 

Thành phần tinh dầu quếThành phần hoá học chính: Cinnamaldehyde, EugenolCảm quan: 

tinh dầu quế là chất lỏng màu vàng nhạt đến màu vàng đỏHƣơng thơm: mùi hƣơng quế cực 

mạnh và nồngThành phần chính trong tinh dầu quế là Cinnamaldehyde và Eugenol. Những 
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hợp chất tự nhiên này là thành phần mạnh mẽ giúp mang đến nhiều công dụng. Một nghiên 

cứu gần đây cho thấy rằng Cinnamaldehyde hỗ trợ chức năng cho các phân tử của thận đƣợc 

khỏe mạnh.Một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng Cinnamaldehyde kích hoạt phản ứng 

chống oxy hóa nội sinh (tự nhiên, bên trong) trong tế bào đại tràng, là một trong các cách tự 

nhiên duy trì các tế bào đại tràng khỏe mạnh.3. Cách sử dụng tinh dầu quế:- Cách sử dụng 

tinh dầu quế rất đơn giản. Dƣới đây là một số hƣớng dẫn sử dụng tinh dầu quế phổ biến mà 

bạn có thể sử dụng tại nhà- Khuếch tán tinh dầu quế: nhỏ 2-5 giọt tinh dầu Quế vào máy 

khếch tán tinh dầu. Hay đơn giản là thấm vào gòn, giấy ăn để lan tỏa mùi hƣơng ở khoảng 

cách gần, thanh lọc bầu không khí và đặc biệt còn xua đuổi côn trùng hiệu quả.- Ngâm chân: 

Hòa 2 lít nƣớc ấm 2-3 giọt tinh dầu để ngâm chân trƣớc khi ngủ giúp tăng tuần hoàn máu, 

giảm đau nhức gan bàn chân.- Massage vùng mỡ thừa: Trộn tinh dầu nguyên chất với dầu 

nền (dầu dừa, dầu thầu dầu, dầu jojoba) theo tỉ lệ 3-5% rồi dùng để massage giúp xóa tan mỡ 

thừa, săn chắc cơ thể.- Xoa bóp cơ, đau bụng kinh: trộn đều hỗn hợp tinh dầu quế và nƣớc 

với tỉ lệ 1:3 dùng để xoa bóp giảm đau nhức xƣơng khớp, co rút và đau bụng kinh.- Xông 

mặt: Nhỏ 2-5 giọt tinh dầu vào chậu nƣớc nóng rồi trùm kín đầu để xông mặt với khoảng 

cách 25-30cm cách mặt nƣớc. Hít thở sâu và thƣ giãn 5-10 phút chữa ho, cảm cúm và thƣ 

giãn.- Dƣỡng da với mặt nạ: Nhỏ 1 giọt tinh dầu vào hỗn hợp sữa chua, mật ong, cám gạo 

hoặc dầu nền thiên nhiên. Trộn đều hỗn hợp trên để tạo mặt nạ săn chắc da, ngăn ngừa mụn 

(tỉ lệ phải thật nhỏ vì dầu quế có tính rất nóng và dễ gây bỏng) 

71 
Tinh 

dầu hoa 

Các loại 

tinh dầu hoa 

là do công 

ty chƣng cất 

hay nhập 

khẩu? Chất 

lƣợng nhƣ 

thế nào? 

Các loại Tinh dầu Hoa đều đƣợc nhập khẩu từ Ấn Độ và Bulgaria, bởi vì tại VN cả số lƣợng 

và chất lƣợng hoa đều không đảm bảo, kể cả kĩ thuật chƣng cất. Nên sẽ khó đảm bảo chất 

lƣợng của tinh dầu hoa 

72 
Tinh 

dầu hoa 

Tinh dầu xịt 

nƣớc hoa có 

thể dùng 

thay nƣớc 

Tinh dầu xịt nƣớc hoa cho mỗi góc căn nhà của bạn lƣu lại mùi hƣơng tự nhiên. Cảm giác 

sống trong căn phòng thật sảng khoái.Thành phần:Tinh dầu, cồn thực phẩm, nƣớc cất tinh 

dầu.Công dụng:– Đặc điểm các loại tinh dầu đƣợc chiết xuất từ hoa tạo ra hƣơng thơm, giúp 

giảm căng thẳng, và thƣ giãn; đồng thời nó cũng có tính khử khuẩn. Vì vậy nó không thể sử 
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hoa đc 

không? 

dụng để thay thế nƣớc hoa mà thích hợp sử dụng cho việc xịt mũ bảo hiểm, tủ quần áo, xịt 

phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, sàn nhà, nhà vệ sinh, và những nơi có nhiều 

muỗi, côn trùng hơn.– Khác với thuốc xịt muỗi phải đóng cửa ra khỏi phòng, loại tinh dầu xịt 

phòng này cho phép bạn có thể xịt thẳng vào da chân tay hoặc ngồi trong trong phòng mà 

vẫn an toàn sức khỏe. 

73 
Tinh 

dầu hoa 

Tinh dầu 

Lài có dùng 

để ƣớp trà 

đƣợc 

không? 

Sơ lƣợc về tinh dầu Hoa Nhài(Hoa Lài): 
- Tinh dầu Hoa Nhài hay còn gọi là Tinh Dầu Hoa Lài thƣờng đƣợc thu hoạch vào buổi sáng 

sớm khi chƣa có mặt trời, lúc còn sƣơng, hoặc  nhất là khi đêm xuống, sƣơng nhiều là lúc 

hoa nhài thơm nhất, cho tinh dầu cũng đậm mùi nhất, sau đó đƣợc mang đi rửa sạch để chiết 

xuất, tinh dầu của nó đƣợc chiết xuất từ những bông hoa nhài tinh khiết. 

- Mùi hƣơng nữ tính, ngọt ngào, tinh khiết, giúp tạo giấc ngủ sâu và ngon. Cho tinh thần tỉnh 

táo. Kích thích cảm giác yêu đƣơng đôi lứa. Rất tốt để chữa bệnh lãnh cảm. 

- Chăm sóc da (da lão hóa, da nhạy cảm), giúp da khô trở nên mềm mại và giảm nguy cơ rạn 

nứt da, làm dịu vùng da bị xƣng tấy, giúp ta một làn da mềm mại, xóa dần đi những nếp nhăn 

do lão hóa. 

* Tác dụng của tinh dầu hoa nhài: 
- Chăm sóc da, làm dịu vùng da bị sƣng tấy, xóa nếp nhăn 

- Thƣ giãn thần kinh, giảm lo lắng, phiền muộn 

- Giữ ẩm cho da rất tốt; Sát khuẩn, giảm đau 

- Giúp trấn tĩnh tinh thần, giúp ngủ ngon 

- Se lỗ chân lông, làm mềm và trắng da 

- Mang đến sự thoải mái và yên tĩnh cho cơ thể 

* Cách dùng : 
- Massage bằng cách pha với dầu nền.  

- Nhỏ vài giọt vào bồn tắm, xông hơi cơ thể. 

- Dùng để xông hƣơng với đèn điện xông hƣơng hoặc máy khuếch tán tinh dầu. 

- Dùng ƣớp trà, làm bánh hoặc nấu chè... 

* Một số công thức với tinh dầu hoa nhài: 
- Xông hơi hoặc tắm để giảm căng thẳng: 1 giọt tinh dầu hoa nhài + 1 giọt tinh dầu sả chanh 

+ 1 giọt tinh dầu cam ngọt, pha với nƣớc tắm và ngâm mình. 

- Massage body, massage mặt: Pha tinh dầu hoa nhài với dầu nền là Dầu dừa, Olive, Hƣớng 
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Dƣơng hoặc Jojoba, có thể kết hợp với tinh dầu hoa hồng trắng, tinh dầu ngọc lân tây để tăng 

tác dụng làm đẹp, massage toàn cơ thể để giữ ẩm tuyệt diệu trong mùa khô hanh. 

- Dầu massage mặt: 1 giọt tinh dầu hoa lài, 1 giọt tinh dầu hoa hồng, 1 giọt tinh dầu ngọc lan 

tây, 1 giọt tinh dầu oải hƣơng, pha với 5 ml dầu dừa rồi massage. Có thể nhỏ 1 giọt tinh dầu 

hoa nhài vào 5ml nƣớc để massage cũng rất tốt. 

- Dầu massage - Lãng mạn: 10 giọt tinh dầu ngọc lan tây, 2 giọt tinh dầu hoắc hƣơng, 2 giọt 

tinh dầu tiêu đen, 3 giọt tinh dầu đơn sâm, 2 giọt tinh dầu hoa cam, 1 giọt tinh dầu hoa hồng, 

1 giọt tinh dầu hoa nhài, trộn với dầu nền và massage toàn thân. 

- Xông với đèn xông tinh dầu: Nhỏ vài giọt tinh dầu hoa nhài vào một chút nƣớc rồi cho vào 

đèn xông tinh dầu trong phòng sẽ tạo cảm giác thƣ thái, dễ chịu. 

- Dùng để ƣớp trà: Nhỏ một vài giọt tinh dầu Hoa Nhài tùy theo độ đậm nhạt mà ta 

muốn ƣớp vào trà, vào túi trà hoặc trực tiếp lên trà, hoặc cho 1 giọt tinh dầu hoa Nhài 

vào ấm trà (cho số giọt tùy theo sở thích đậm hay nhạt mùi của mỗi ngƣời). Thƣờng 0,5 

đến 1kg trà chỉ cần ƣớp 1 giọt tinh dầu hoa nhài là đủ. 
- Dùng để nấu chè, làm bánh: Cho số giọt tinh dầu hoa nhài tùy thích vào nồi chè hoặc bánh 

định làm theo sở thích đậm hay nhạt mùi của mỗi ngƣời. Thƣờng 1kg đƣờng bạn nên cho 1 

giọt tinh dầu hoa nhài là đủ. 

*Lƣu ý: 
- Bảo quản Tinh Dầu ở nơi thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp 

- Ngừng sử dụng khi phát hiện mùi, màu sắc lạ 

- Đây là tinh Dầu Hoa Nhài(Lài) hữu cơ nguyên chất 100% nên có thể dùng đƣợc trong thực 

phẩm và dƣợc phẩm nhƣng chú ý không nên sử dụng quá nhiều, vì là tinh dầu nguyên chất 

nên chỉ cần dùng 1 giọt hoặc vài giọt là đủ. Khi dùng để chữa bệnh tốt nhất nên theo chỉ dẫn 

của bác sĩ. Tinh dầu này không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

74 Treo xe 

Tinh dầu 

treo xe, treo 

tủ quần áo, 

phòng 

ngủ,… 

những loại 

nào? 

Tinh dầu là một dạng chất lỏng chứa các hợp chất thơm dễ bay hơi đƣợc chiết xuất bằng 

nhiều phƣơng pháp khác nhau, từ lá cây, thân cây, hoa, vỏ cây, rễ cây hoặc những bộ phận 

khác của thực vật.CÔNG DỤNG CỦA TINH DẦU TREO:- Treo trong xe ô tô: nhỏ nhắn, 

xinh xắn rất tiện lợi cho các bạn khi tham gia giao thông, di chuyển, mùi hƣơng tinh dầu có 

thể giúp chống say tàu xe, khử các mùi lạ, mùi thuốc lá, mùi khó chịu trên xe, kích thích hệ 

thống thần kinh, giúp tinh thành tỉnh táo, tăng cƣờng trí nhớ. Tinh dầu  treo xe  sẽ giúp cho 

xe nhà bạn luôn có mùi hƣơng tự nhiên nó cũng là vật trang trí mang bùa may mắn trên suốt 
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hành trình của bạn.- Treo trong nhà: phòng ngủ tinh dầu  sẽ lan tỏa trong không gian the mát, 

mang lại cho bạn cảm giác vô cùng thƣ thái. Đặc biệt, trong tinh dầu Tinh dầu  giúp xua đuổi 

muỗi, gián, côn trùng và đặc biệt là chuột cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra còn giúp thanh lọc 

không khí, khử trùng không khí, đồng thời khử mùi trong phòng kín, thƣờng đƣợc dùng khi 

nhà có trẻ em để giúp các bé ngủ sâu và ngon giấc hơn.Công dụng của tinh dầu với sức 

khỏe:•    Tinh dầu treo xe giúp khử mùi cho xe, giúp xe thơm mát, dễ chịu•    Tinh dầu treo 

xe là phụ kiện sang trọng, phong thủy, hợp không gian trong xe.•    Tinh dầu giúp làm giảm 

lo lắng, mệt mõi, giúp tinh thần minh mẫn, tƣơi trẻ.•    Tinh dầu làm giảm tình trạng say xe 

khó chịu.* Dòng tinh dầu treo từ thân, vỏ và lá cây: Sả java, Sả chanh, Bạc hà, Quế- Tinh 

dầu treo Sả Chanh, Sả Java: khử mùi, đuổi muỗi, chống say xe- Tinh dầu treo Bạc hà: Nhẹ 

nhàng, thơm mát, hạn chế say xe, khử mùi, đuổi côn trùng- Tinh dầu treo Quế: khử mùi, đuổi 

côn trùng, rất thân thiện với khứu giác tạo cảm giác dễ chịu, ấm áp, thƣ giãn và không còn lo 

sợ cảm giác buồn nôn mệt mỏi khi ngồi trên xe.* Dòng tinh dầu treo từ hoa: Hoa hồng, Oải 

hƣơng, Nhài (lài), Ngọc lan, Hồi- Tinh dầu treo Ngọc Lan Tây: Sự lựa chọn hàng đầu của 

các chị em với mùi hƣơng quyến rũ, cá tính.- Tinh dầu treo Lài : là một mùi hƣơng sâu, quý 

phái sang trọng.- Tinh dầu treo Oải hƣơng: Mùi thơm dễ chịu, giúp giảm stress- Tinh dầu 

treo Hồi: Mang lại sự ấm áp, khử mùi rất tốt, chống say xe* Dòng tinh dầu treo từ vỏ quả 

(Chanh, Bƣởi): Thƣ giãn, tỉnh táo phù hợp cho các chuyến đi xa, chống say xe 

75 Treo xe 

Cách sử 

dụng tinh 

dầu treo? 

Cách Sử Dụng Tinh Dầu Treo: 
B1: Xoay nắp gỗ 

B2: Tháo bỏ nắp nhựa trắng (hoặc dùng kim châm vài lỗ lên nút nhựa) 

B3: Đóng nắp gỗ lại 

B4: Dốc ngƣợc chai treo cho tinh dầu thấm lên nút gỗ đủ ƣớt 

B5: Treo lên vị trí xe thích hợp và tận hƣởng mùi hƣơng dễ chịu của tinh dầu. 

76 Treo xe 

Dùng treo 

xe oto nên 

dùng loại 

nào? 

Dạ, treo xe ô tô thì mình nên dùng tinh dầu bạc hà, sả chanh, quế, bƣởi ạ, những loại tinh dầu 

này tăng khả năng tập trung, khử mùi, kháng khuẩn và giúp giảm cảm giác say xe ạ 

77 Treo xe 
Treo tủ 

quần áo 

Treo tủ quần áo mình có thể dùng các loại tinh dầu hoa: ngọc lan, oải hƣơng, hoa hồng, hoa 

lài. Vừa khử khuẩn, khử mùi lại lƣu hƣơng thơm trên quần áo ạ 
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dùng tinh 

dầu gì? 

78 Treo xe 

Tinh dầu 

treo dùng 

treo phòng 

ngủ đƣợc 

không? 

Dạ đƣợc ạ, tinh dầu có tác dụng kháng khuẩn, khử mùi, thƣ giãn và làm chúng ta ngủ ngon 

hơn nên dùng trong phòng ngủ rất tốt. Các mùi ƣa dùng trong phòng ngủ mọi ngƣời hay 

chọn là oải hƣơng, ngọc lan tây, bƣởi ạ 

79 Treo xe 

Treo tinh 

dầu sả 

chanh trong 

phòng làm 

việc có đuổi 

muỗi đƣợc 

không? 

Dạ, tinh dầu sả chanh có tác dụng đuổi muỗi, gián, côn trùng nên mình có thể sử dụng trong 

phòng làm việc ạ. Ngoài ra, tinh dầu sả chanh khử khuẩn, khử mùi và rất tốt cho hệ hô hấp 

nữa ạ 

80 Treo xe 

Tại sao treo 

quế mua về 

dùng thời 

gian bị cô 

dính quanh 

thành chai 

nhìn mất 

thẩm mỹ? 

Vì tinh dầu quế có hiện tƣợng kết tinh khi ở lâu ngoài không khí nên đó là hiện tƣợng bình 

thƣờng không ảnh hƣởng đến chất lƣợng, có thể loại bỏ vết dính đó đi là đƣợc 

81 Treo xe 

Tại sao tinh 

dầu treo 

dùng nhanh 

hết quá? 

Việc sử dụng tinh dầu treo xe hơi giúp khử mùi, tạo tinh thần sảng khoái, chống say xe…rất 

đơn giản, cấu tạo là lọ thủy tinh chứa tinh dầu thiên nhiên nguyên chất. Cơ chế khuếch tán 

trong không khí khi tinh dầu ngấm vào nút gỗ. 

 Tuy nhiên để có thể sử dụng tinh dầu treo hiệu quả và tránh gây lãng phí, thì cần lƣu ý một 

số điểm sau: 

- Không nên dốc quá nhiều tinh dầu ra nắp gỗ khiến tinh dầu bị rớt xuống xe, hoặc tránh để 

tinh dầu nguyên chất bị rớt vào các bộ phận đƣợc sơn, đƣợc bọc da, bằng nhựa... trên xe vì 
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nó sẽ làm sùi, làm bong sơn vì có tính nóng mạnh, 

- Tránh treo tinh dầu vào khoang máy và nơi tiếp xúc với lửa, 

- Khi thời tiết nắng nóng, nên treo lọ tinh dầu ở phía ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc 

phía quá nóng, sẽ làm tinh dầu khuếch tán nhanh 

82 Treo xe 

Dùng chai 

tinh dầu để 

chêm vào 

chai treo? 

Sau khi hết lọ tinh dầu treo cũ, anh/chị có thể mua tiếp một chai tinh dầu khác để tự chiết vào 

lọ tinh dầu treo này.  Nhƣ vậy vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm, lại giảm tải đƣợc lƣợng chai lọ 

có thể bị đƣa ra ngoài môi trƣờng. 

83 Treo xe 

Chai treo bị 

rơi trong khi 

sử dụng, 

cách khắc 

phục nhƣ 

thế nào? 

Dạ, cái này có thể là do anh buộc không chắc, mình có thể buộc kĩ hơn ạ 

84 
Xà 

phòng 

Thành phần 

của xà 

phòng? 

Xà Phòng Thảo dƣợc Hoa Nén đƣợc phôi dầu dừa hữu cơ, glycerin, sodium hydroxide (đã 

cắt hết phần dƣ) và tùy từng loại xà phòng mà dùng các loại tinh dầu thiên nhiên và các loại 

bột thảo dƣợc thiên nhiên nhƣ lá nem, nghệ, cám gạo, than hoạt tính, bột khổ qua... 

 

Công dụng: 

 

– Chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của tế bào, làm giảm vết thâm do 

nám, sẹo và dƣỡng trắng da toàn thân, làm sạch sâu và thải độc cho da, trừ mụn cám và mụn 

đầu đen 

– Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị cảm lạnh, bệnh thủy đậu, chàm, dị ứng và làm dịu vết thƣơng 

hở trên da. 

– Tăng khả năng hấp thụ, giữ ẩm giúp làn da mềm mại và tƣơi tắn. 

– Tẩy sạch, tạo hƣơng thơm tự nhiên cho cơ thể. 

– Làm nhỏ lỗ chân lông, cân bằng ẩm cho da, tăng khả năng hấp thụ, giữ ẩm cho làn da mềm 
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mại và tƣơi tắn. 

– Chống lão hóa tế bào và làm trẻ hóa làn da. 

– Kháng khuẩn và hỗ trợ chữa một số bệnh do nấm gây ra nhƣ ngứa, rôm sảy, chàm, eczema, 

các vết mụn nhọt,… 

– Tăng khả năng hấp thụ, giữ ẩm cho làn da mềm mại và tƣơi tắn. 

– An toàn và dịu nhẹ cho làn da nhạy cảm của bé, giúp da luôn mềm mại, không bị khô nẻ 

vào mùa đông. 

 

Đối tƣợng: Danh cho ngƣời lớn và các em bé từ 2 tuổi trở lên 

Cách sử dụng: Làm ƣớt cơ thể, chà nhẹ xà phòng lên da, massage, tắm sạch lại với nƣớc mỗi 

ngày. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ƣớt và tránh ánh sáng mặt trời. 

Lƣu ý: Tránh để xà phòng vƣơng vào mắt, sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ khi tháo bao bì. 

85 
Xà 

phòng 

Xà phòng 

tắm bé có 

dùng gội 

đầu đƣợc 

không? Khi 

bị dị ứng thì 

nên dùng xà 

phòng gì? 

Xà phòng trị 

mụn có 

dùng đƣợc 

cho da mặt, 

da lƣng 

không? 

* Xà Phòng Thảo dƣợc Hoa Nén đƣợc phôi dầu dừa hữu cơ, glycerin, sodium hydroxide (đã 

cắt hết phần dƣ) và tùy từng loại xà phòng mà dùng các loại tinh dầu thiên nhiên và các loại 

bột thảo dƣợc thiên nhiên nhƣ lá nem, nghệ, cám gạo, than hoạt tính, bột khổ qua... 

Nên có thể dùng thay thế dầu gội, nhƣng trong xà phòng có glycerin giúp giữ ẩm da nên có 

thể làm bết da đầu, khuyên dùng dầu xả sau khi gội đầu để tóc đƣợc khô thoáng hơn 

 

* Da bị dị ứng thì nên dùng xà phòng trị rôm sảy. Thành phần phôi xà phòng dầu dừa hữu 

cơ, glycerin  giúp dƣỡng ẩm, mịn da ;  

Tinh dầu bạc hà, gừng giúp kháng khuẩn giảm viêm ngứa với mang lại cảm giác the mát, dịu 

nhẹ 

Bột khổ qua giàu vitamin, khoáng chất giúp phục hồi, nuôi dƣỡng da 

Hỗ trợ chữa một số bệnh do nấm gây ra nhƣ ngứa, RÔM SẢY, chàm, eczema, các vết mụn 

nhọt… 

 

* Xà phòng trị mụn gồm dầu dừa + bột lá nem + tinh dầu bạc hà , rất lành tính nên có thể 
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dùng cho da mặt trong việc trị mụn. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa dầu dừa + bột lá nem + 

tinh dầu bạc hà tạo hƣơng thơm dễ chịu và chuyên đặc trị ―MỤN lƣng, MỤN dọc và MỤN 

đầu đen.  

Tẩy sạch bụi bẩn và tế bào chết trên da. 

Mụn khô dần và vết thâm mờ dần. 

Da mịn màng và tƣơi tắn. 

Chống lão hóa tế bào và trẻ hóa làn da. 

86 
Xà 

phòng 

Xà phòng bị 

đọng nƣớc 

là hiện 

tƣợng gì, có 

còn an toàn 

khi sử dụng 

không? 

 

Xà phòng Thảo dƣợc đƣợc tạo ra từ phản ứng hóa học giữa kiềm và axit béo phản ứng này 

đƣợc gọi là phản ứng xà phòng hóa. Khi phảm ứng này xảy ra nó tạo ra 1 sản phẩm phụ là 

Glycerin. Glycerin có tác dụng giúp hút đổ ẩm tự nhiên trong không khí giúp làm giảm khô 

da, cung cấp độ ẩm cho da giúp da mềm mịn, nó sẽ giữ lƣợng ẩm này trên xà phòng. Hiện 

tƣợng này tạo thành những giọt nƣớc nhỏ li ti bám dày đặc bám trên bánh xà phòng nhƣ 

những giọt sƣơng, đƣợc gọi là xà phòng bị ―đổ mồ hôi 

 

Để ngăn chặn hiện tƣợng xà phòng ra mồ hôi: 

1. Bọc xà phòng lại bằng bọc nhựa 

Bọc cục xà phòng lại bằng bọc nhựa hoặc nhựa dẻo dùng bọc thức ăn, sau đó dùng máy sấy 

hoặc súng nhiệt cố định phần bọc nhựa. Bọc nhựa sẽ giảm sự tiếp xúc của xà phòng với môi 

trƣờng bên ngoài, giúp xà phòng không bị đổ mồ hôi và bảo quản đƣợc lâu hơn. 

2. Bỏ xà phòng vào hộp 

Chuẩn bị 1 chiếc hộp khô ráo, có nắp đậy, bỏ cục xà bông và 1 túi hút ẩm vào hộp đậy nắp 

để khoảng 1 – 2h. Sau đó mở nắp lấy xà phòng ra cục xà phòng của bạn sẽ khô ráo hơn đấy. 

Lƣu ý: Không nên để quá lâu vì xà phòng có thể bị túi hút ẩm hút hết nƣớc gây teo lại 

3. Bọc xà phòng bằng giấy bọc xà phòng hoặc vải 

Bọc xà phòng lại bằng giấy bọc xà phòng hoặc vải sẽ giúp giảm tình trạng xà phòng ra mồ 

hôi hiệu quả, giữ nguyên kiểu đang và chất lƣợng của xà phòng. 

4. Đặt xà phòng vào túi  

Cho xà phòng vào chiếc túi vừa có tác dụng làm đẹp cho xà phòng cũng nhƣ giúp bảo vệ xà 
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phòng một cách hiệu quả. 

5. Hạn chế đặt xà phòng vào những môi trƣờng có độ ẩm cao 

Nếu bạn chƣa sử dụng ngay cục xà phòng, nên tránh để vào những nơi có độ ẩm cao nhƣ nhà 

tắm, nhà vệ sinh, phòng xông hơi… 

6. Sử dụng máy hút ẩm 

Nếu bạn lƣu trữ nhiều xà phòng, nên mua 1 chiếc máy hút ẩm, nó sẽ giúp những cục xà 

phòng của bạn luôn khô ráo và đẹp mắt. 

87 
Xà 

phòng 

Xà phòng 

thảo dƣợc 

khác xà 

phòng 

lifebuoy 

nhƣ thế 

nào? 

Xà phòng Lifebuoy là xà phòng công nghiệp có điểm mạnh là giá cả rẻ, do đƣợc sản xuất với 

số lƣợng lớn hàng lọat. Mùi hƣơng thơm hơn và giữ đƣợc mùi lâu do sử dụng các loại hƣơng 

thơm tổng hợp (FO – Fragrance Oil). 

Xà phòng công nghiệp hầu hết đều chứa nhiều chất tẩy rửa có nguyên liệu lấy từ dầu lửa, do 

đó dễ làm tổn hại da. Nên khi sử dụng những bánh xà phòng này hay có cảm giác da bị khô 

và căng da. 

 

Xà phòng Thảo dƣợc mang lại những cải thiện tích cực hơn cho làn da ngƣời sử dụng chúng, 

đƣợc sản xuất từ dầu dừa hữu cơ, glicerin và tinh dầu thiên nhiên, lành tính và thân thiện với 

môi trƣờng, rất chất lƣợng và an toàn khi sử dụng. Không dùng chất bảo quản, các chất hóa 

học, chất tạo bọt. 

Những ngƣời bị vẩy nến, mụn đầu đen, chàm eczema hoặc những ngƣời có da nhạy cảm, da 

dầu, da dễ bị kích ứng thƣờng cảm thấy khá hơn khi chuyển sang dùng xà phòng thiên nhiên 

88 
Xà 

phòng 

Xà phòng 

có thể dùng 

rửa mặt 

đƣợc 

không? 

Có thể dùng xà phòng hoa hồng để rửa mặt. Vì trong Xà phòng Hoa hồng có tinh dầu hoa 

hồng, than hoạt tính và glicerin có tác dụng làm đẹp, làm ẩm và bảo vệ làn da 

89 Xịt 

Chai xịt tinh 

dầu có 

thành phần 

gì? Có gây 

Tinh dầu xịt phòng cho mỗi góc căn nhà, văn phòng lƣu lại mùi hƣơng tự nhiên, tạo cảm giác 

thoải mái, thƣ giãn 

Thành phần: Bao gồm Tinh dầu, cồn thực phẩm, nƣớc cất tinh dầu. 
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hại khi sử 

dụng trong 

phòng 

không, đồ 

ăn không? 

Và nó có 

công dụng 

nhƣ thế 

nào? 

Công dụng: 

– Đặc điểm các loại tinh dầu đƣợc chiết xuất từ thân, lá, vỏ cây và hoa có hoạt tính sinh học 

chống lại vi sinh vật; tinh dầu là chất đề kháng của cây nên có tính sát khuẩn mạnh, xua đuổi 

muỗi, côn trùng tấn công. Vì vậy nó thích hợp sử dụng cho việc xịt mũ bảo hiểm, tủ quần áo, 

xịt phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, sàn nhà, nhà vệ sinh, và những nơi có 

nhiều muỗi, côn trùng. 

– Khác với thuốc xịt muỗi phải đóng cửa ra khỏi phòng, loại tinh dầu xịt phòng này cho phép 

bạn có thể xịt thẳng vào da chân tay hoặc ngồi trong trong phòng mà vẫn an toàn sức khỏe. 

– Đây là tinh dầu đƣợc pha loãng không sử dụng chất định hƣơng nhƣ những hãng khác nên 

bay mùi nhanh hơn nhƣng lại không ảnh hƣởng đến sức khỏe. 

 

CHỌN TINH DẦU XỊT ĐÖNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: 

- Đuổi muỗi, sát khuẩn, khử mùi phòng ngủ, phòng khách: Dùng tinh dầu xịt sả chanh, sả 

java, bạc hà... 

- Thơm phòng, thanh lọc không khí: Dùng tinh dầu xịt hoa hồng, oải hƣơng, lài, Ngọc Lan 

tây... 

- Khử mùi toilet: Dùng tinh dầu xịt sả chanh, sả java, quế, bƣởi... 

- Xịt giày, mũ bảo hiểm: Dùng tinh dầu xịt quế 

- Xịt phòng bếp: Dùng tinh dầu xịt quế, sả java, sả chanh... 

- Khử mùi xe ô tô: Dùng xịt sả chanh, sả java, quế, bƣởi, bạc hà... 

- Đuổi chuột, côn trùng, kiến ba khoang, dán: Dùng tinh dầu bạc hà (khắc tinh của chuột), 

tinh đàu sả chanh (khắc tinh của muỗi, kiến...), tinh dầu quế (khắc tinh của dán),... 

 

Cách dùng: Lắc đều trƣớc khi dùng 

90 Xịt 

Xịt sát 

khuẩn vào 

da tay có 

gây khô da 

 THÀNH PHẦN: Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất, nƣớc cất, glycerin, cồn ethanol 96o, 

nƣớc oxy già 3% đƣợc pha theo theo công thức của WHO, có thành phần tinh dầu tràm, bạc 

hà nguyên chất và glyxerin giúp giữ ẩm và làm mềm tay và có tác dụng khử khuẩn rất hiệu 

quả. 
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không? CÔNG DỤNG: 

 Diệt 99,9% vi trùng, vi khuẩn. 

 Sát khuẩn tay, các vật dụng nhƣ: tay nắm cửa, bệ toilet... không gây đổi màu, ăn mòn. 

 Xịt trong phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, toilet,... giúp diệt vi khuẩn, khử mùi, tạo 

hƣơng thơm dễ chịu của tinh dầu tự nhiên. 

 CÁCH SỬ DỤNG: 

Chai xịt tiện lợi luôn mang theo bên mình, xịt trực tiếp lên tay một lƣợng vừa đủ ở khoảng 

cách 10 - 20cm, xịt nơi cần diệt khuẩn và để khô tự nhiên. 

 CHÖ Ý: Không đƣợc uống, không để rơi vào mắt, không sử dụng cho trẻ dƣới 2 tuổi. 

91 
Dầu 

nền 

Cách sử 

dụng dầu 

dừa? 

Dầu dừa nguyên chất  Hoa Nén có màu trắng, mùi thơm nhẹ, rất giàu vitamin A,E,D giúp 

làm đẹp toàn diện, cho bạn vẻ ngoài hoàn hảo với làn da mềm mại, mái tóc đen mƣợt và làn 

mi cong vút... một cách hiệu quả và an toàn tại nhà 

 

THÀNH PHẦN: 

- Chiết xuất từ 100% quả dừa già khô nƣớc. Dầu dừa có hơn 40% axit lauric, ngoài ra còn có 

các vitamin E và các chất có lợi khác. 

- Tocotrineol – có khả năng chống oxy hóa cải thiện các vết rạn trên da 

- Acid lauric – kích thích quá trình sản xuất collagen --> tăng khả năng đàn hồi cho da, phục 

hồi nhanh các vết rạn 

- Vitamin K và sắt : kích thích sản sinh tế bào mới thay thế tế bào hỏng 

- Chứa các dƣỡng chất giúp dƣỡng ẩm, sáng da, tăng đàn hồi, ngừa nám, giảm ngứa 

 

CÔNG DỤNG: 

- Dầu dừa nhƣ một loại kem dƣỡng ẩm thích hợp với mọi loại da, thậm chí là da khô. Sử 

dụng dầu dừa thƣờng xuyên giúp ngăn ngừa lão hóa, trị rạn da, các bệnh về da nhƣ vẩy nến, 

eczema, viêm da và các bệnh nhiễm trùng da khác. 

- Dầu dừa chứa thành phần gây ức chế sự thèm ăn, hãy sử dụng 1-2 muỗng dầu dừa lúc đó 

cảm giác thèm ăn sẽ không kéo dài, giúp giảm cân. 



91 

 

- Sử dụng dầu dừa thƣờng xuyên sẽ làm giảm các cholesterol xấu. Điều này sẽ làm giảm 

nguy cơ chấn thƣơng, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. 

- Dầu dừa tẩy trang, dƣỡng ẩm và loại bỏ các chất nhờn ở da. Nó làm da cực kỳ mịn màng và 

kháng khuẩn tuyệt vời giúp ngăn ngừa mụn. 

-  Đƣợc sử dụng là dầu nền pha với các tinh dầu khác để massage 

 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Dƣỡng ẩm, làm mềm và trị thâm môi: Dùng đầu ngón tay, lấy một chút dầu dừa rồi thoa lên 

môi giống nhƣ son bóng của bạn vậy. 

- Làm giảm, ngăn ngừa và loại bỏ mụn trứng cá rất tốt: Làm sạch da để vừa giúp loại bỏ lớp 

sừng vừa giúp làm mở lỗ chân lông để hấp thụ dƣỡng chất từ dầu dừa, thoa một lớp dầu dừa 

lên da, để khoảng từ 15 đến 20 phút thì rửa sạch. 

- Dƣỡng tóc: Bạn nên nhỏ 1-2 giọt dầu dừa ra lòng bàn tay rồi xoa đều lên tóc ƣớt sau mỗi 

lần gội đầu để tóc bóng và mềm. 

- Massage dầu dừa hàng ngày giúp giảm sự mệt mỏi, đau nhức và còn giúp làm đẹp da trên 

cơ thể. 

- Dùng dầu dừa bôi lên quầng mắt thâm vào mỗi sáng để thấy sự thay đổi đẹp lên ở vùng da 

này. 

- Công thức massage: Tỉ lệ pha tinh dầu với dầu nên thƣờng là 1-2%. VD nhƣ có 20ml dầu 

nền thì pha thêm 4-8 giọt tinh dầu nguyên chất (20 giọt = 1ml) 

- - Dầu hƣớng dƣơng còn có thể dùng nấu ăn hoặc uống trực tiếp, nó có giá trị dinh dƣỡng 

cao, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm để nấu ăn, rất tốt cho sức khỏe 

 

Lƣu ý: 

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

- Nếu bạn thuộc da dầu hoặc tóc bết thì hãy sử dụng dầu dừa một cách hợp lý, tránh lạm 

dụng dầu dừa. 

- Tránh để dầu dừa vƣơng vào mắt, không nên sử dụng dầu dừa để đắp mặt qua đêm. 
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Phƣơng pháp sản xuất: Dầu dừa Hoa Nén đƣợc sản xuất theo phƣơng pháp ép lạnh có màu 

trắng đục, mùi thơm thoảng thoảng của nƣớc dừa tƣơi là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe 

và làm đẹp 

Dầu dừa ép lạnh là dầu dừa đƣợc sản xuất theo công nghệ ép lạnh, bằng các sử dụng máy ép 

li tâm đẩy khí lạnh ở nhiệt độ thấp dƣới 50*C  qua cơm dừa đã xay nhuyễn để tách nƣớc và 

cho ra sản phẩm dầu dừa tinh khiết trong toàn bộ quy trình sản xuất nhằm lƣu giữ những tinh 

chất quý giá trong dầu dừa nhƣ axit béo, axit lauric, vitamin E, Chất chống oxy-hóa.  

Kỹ thuật ép lạnh dầu dừa nguyên chất sẽ thu đƣợc lƣợng dầu dừa hoàn toàn nguyên chất, 

không lẫn nƣớc và tạp chất, lại giữ đƣợc hoàn toàn dƣỡng chất trong dầu dừa để phát huy tốt 

nhất công dụng của dầu dừa cho ngƣời dùng. Đồng thời, do thành phẩm thu đƣợc hoàn toàn 

không chứa nƣớc nên thời hạn sử dụng của dầu dừa đƣợc chế biến theo phƣơng pháp ép lạnh 

sẽ có thời hạn lâu hơn hẳn dầu dừa ép thủ công truyền thống. 

92 
Dầu 

nền 

Dầu hƣớng  

dƣơng có 

công dụng 

gì? 

Dầu hƣớng dƣơng là loại dầu đƣợc chiết xuất từ hoa hƣớng dƣơng mà bộ phận chính cho dầu 

là các hạt hƣớng dƣơng. Những hạt này đƣợc ép lấy dầu. Dầu hƣớng dƣơng đƣợc sử dụng 

làm dầu ăn hoặc làm nguyên liệu cho các hoạt động khác nhƣ trang điểm, làm nhiên liệu.... 

Dầu hƣớng dƣơng đƣợc chiết xuất và sử dụng lần đầu vào năm 1835 tại Nga. 

 

Thành phần: 

Dầu hƣớng dƣơng chứa các axit béo nhƣ axit palmitic, lecithin, carotenoids, tocopherols… là 

một trong các loại dầu thực vật có giá trị dinh dƣỡng cao nhất, đặc biệt rất tốt cho hệ tim 

mạch của cơ thể. Bên cạnh đó còn chứa các loại vitamin nhƣ vitamin A, D, E hỗ trợ bảo vệ 

sức khỏe cũng nhƣ có nhiều lợi ích trong việc làm đẹp. 

 

Công dụng: 

- Giữ ẩm da và dƣỡng da: Các axit béo và vitamin giúp cải thiện làn da từ bên trong, làm 

tăng khả năng giữ nƣớc, làm mềm da, chống lại các chất oxi hóa làm chậm quá trình lão hóa 

da. 

- Chống nắng: Với hàm lƣợng Vitamin E cao, nuôi dƣỡng làn da từ trong ra ngoài, giúp da 
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khỏe mạnh, chống lại những tác hại của tia cực tím. 

- Giảm mụn: Dầu hƣớng dƣơng chứa rất nhiều Vitamin A, C, D và carotenoid giúp dƣỡng 

da, loại bỏ bã nhờn và các vi khuẩn gây nên mụn. 

- Dƣỡng tóc, giảm gãy rụng: Trong dầu hƣớng dƣơng nguyên chất có chứa gamma alpha 

linolenic acid giúp dƣỡng tóc tự nhiên, giúp tóc chắc khỏe giảm gãy rụng. 

- Giảm cholesterol và giảm nguy cơ ung thƣ: Hàm lƣợng omega-6 cao, giúp cơ thể duy trì 

cholesterol ổn định giảm các bệnh tắt nghẽn, xơ vữa động mạch. Chất carotenoid trong dầu 

hƣớng dƣơng giúp làm giảm nguy cơ bị ung thƣ tử cung. Vitamin A làm giảm nguy cơ bị 

đục thủy tinh thể. 

- Làm lành vết thƣơng, giảm sẹo: Các acid béo không no và acid folic, folate trong dầu 

hƣớng dƣơng giúp khử trùng, giảm viêm, làm tăng quá trình tái tạo tế bào giúp vết thƣơng 

nhanh lành, giảm tối đa nguy cơ bị sẹo. 

 

Cách sử dụng: 

- Dƣỡng da: 

 + Dùng dầu hƣớng dƣơng nguyên chất hoặc pha thêm các loại tinh dầu thiên nhiên có công 

dụng dƣỡng da nhƣ tinh dầu hoa hồng, tinh dầu tràm, tinh dầu oải hƣơng… để tạo hƣơng 

thơm và độ nóng giúp thƣ giản cơ thể tốt hơn. 

 + Thoa nhẹ dầu hƣớng hƣơng lên da, dùng 2 tay massage nhẹ nhàng khoảng 3 đến 5 phút rồi 

để dầu hƣớng dƣơng thấm sâu vào da thêm khoảng 10 đến 15 phút, sau đó rửa lại bằng nƣớc 

ấm. 

 + Đối với làn da mặt nên massage theo chiều cấu trúc da, từ dƣới lên trên từ trong ra ngoài 

sẽ giúp làn da hấp thụ dƣỡng chất tốt hơn cũng nhƣ các cơ đƣợc nâng trong quá trình 

massage, hạn chế sự chảy xệ da. 

 + Công thức massage: Tỉ lệ pha tinh dầu với dầu nên thƣờng là 1-2%. VD nhƣ có 20ml dầu 

nền thì pha thêm 4-8 giọt tinh dầu nguyên chất (20 giọt = 1ml) 

- Dƣỡng tóc: 

 + Có thể kết hợp 10 giọt dầu hƣớng dƣơng và 01 giọt tinh dầu bƣởi để massage lên chân tóc 

sau khi gội đầu sạch giúp tóc bóng mƣợt và giảm rụng tóc hiệu quả 
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- Dầu hƣớng dƣơng còn có thể dùng nấu ăn hoặc uống trực tiếp, nó có giá trị dinh dƣỡng cao, 

nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm để nấu ăn, rất tốt cho sức khỏe 

93 Gừng 

Tinh dầu 

gừng dùng 

giải cảm 

nhƣ thế 

nào? 

* Tinh dầu gừng là thành phẩm đƣợc làm từ củ gừng, do vậy nó chứa các thành phần dƣỡng 

chất có trong củ gừng và các đặc tính có lợi chẳng hạn nhƣ: nhuận tràng, khử trùng, cung cấp 

các loại vitamin,... Tinh dầu gừng đƣợc sử dụng trong việc bảo vệ duy trì tốt sức khỏe nhƣ: 

trị viêm họng, buồn nôn, đạu bụng, điều trị một số bệnh ảnh hƣởng đến đƣờng hô hấp, rong 

kinh, rối loạn kinh nguyệt,...Không những thế, tinh dầu gừng đƣợc sử dụng nhƣ một loại 

nƣớc hoa để tạo mùi thơm, khiến chúng ta tự tin hơn. 

 

- Hỗ trợ tiêu hóa và điều trị dạ dày 

 + Tinh dầu gừng nguyên chất có hàm lƣợng chất gastroprotective - đây là chất đem đến 

nhiều công dụng tốt trong việc bảo vệ, duy trì sức khỏe dạ dày. Do vậy, đối với những ngƣời 

mắc bệnh dạ dày, ngƣời ta thƣờng xuyên sử dụng tinh dầu gừng nhƣ một liều thuốc trị liệu. 

 + Không những thế, tinh dầu gừng còn mang lại nhiều tác dụng với hệ tiêu hóa. Sử dụng 

tinh dầu gừng có thể trị đƣợc một số bệnh nhƣ: tiêu chảy, đau bụng, khó tiêu và một số bệnh 

liên quan đến đƣờng tiêu hóa. 

- Chống nhiễm trùng 

 + Tinh dầu gừng nguyên chất có tác dụng sát khuẩn, khử trùng cao. Vậy nên, tinh dầu gừng 

đƣợc dùng nhiều để trị một sô bệnh nhƣ: kiết lỵ, nhiễm trùng đƣờng ruột, ngộ độc thực 

phẩm,... Không những thế tác dụng của tinh dầu gừng còn đƣợc dùng để trị bệnh sốt rét, cảm 

cúm, nhức đầu, nôn mửa, cơ thể mệt mỏi. 

- Hỗ trợ điều trị các triệu chứng liên quan đến hô hấp: tinh dầu gừng nguyên chất có đặc 

điểm khác nóng, nên có tác dụng làm tan các chất độc hại trong cơ thể. Và đƣợc dùng với 

một số ngƣời mắc bệnh: hen suyễn, ho, cảm cúm, khó thở, viêm phế quản và các bệnh liên 

quan đến đƣờng hô hấp. 

- Giảm viêm nhiễm: tinh dầu gừng có chứa chất Zingibain có khả năng chống viêm cao. Vậy 

nên, sử dụng tinh dầu gừng sẽ giúp điều trị viêm, trị đau nửa đầu, giảm đau xƣơng khớp và 

hạ thấp lƣợng prostaglandin trong cơ thể.  

- Tăng cƣờng sức khỏe tim mạch: tinh dầu gừng có hàm lƣợng chất giuos chống lại hiện 
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tƣợng máu đông, hạ thấp lƣợng cholesterol có hại trong cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ mắc một 

số bệnh tim mạch và bệnh tim. 

- Chống Oxy hóa mạnh mẽ: trong tinh dầu gừng có chứa chất zerumbone và gingerol có khả 

năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Giúp cơ thể đẩy lùi đƣợc các tác nhân gây oxy hóa, giảm 

nguy cơ mắc bệnh ung thƣ, tim, suy giảm trí nhớ tốt. Ngoài ra, ngƣời ta còn nhắc đến tinh 

dầu gừng nguyên chất với tác dụng trông việc hỗ trợ điều trị các bệnh ung thƣ nguy hiểm 

nhƣ: ung thƣ da, ung thƣ thận, ung thƣ phổi, ung thƣ tuyến tụy. 

- Giảm lo âu: tinh dầu gừng có tính ấm, nên sẽ mang lại cho ngƣời dùng cảm giác dễ chịu, 

thƣ thái, thoải mái có tác dụng tốt trong việc điều trị bênh trầm cảm, stress, áp lực, căng 

thẳng, giảm sự mệt mỏi, lo lắng. Từ xa xƣa, ngƣời Ấn Độ đã sử dụng tinh dầu gừng nhƣ một 

giải pháp trị liệu để điều trị cảm giác sợ hãi, thiếu động lực, sợ bị bỏ rơi, thiếu tự tin. 

- Cải thiện chức năng gan 

Tinh dầu gừng chứa hepatoprotective có tác dụng trị bệnh gan nhiễm mỡ với những ngƣời 

uống quá nhiều rƣợu. Giai đoạn gan nhiễm mỡ là một giai đoạn vô cùng nguy hiểm, cận kề 

với bệnh ung thƣ gan và xơ gan. 

- Cách dùng tinh dầu gừng giải cảm  

+ Khi có các triệu chứng bị cảm cúm, nhức đầu, nhỏ vài giọt tinh dầu Gừng, tinh dầu Tràm, 

tinh dầu khuynh diệp vào cốc nƣớc nóng hoặc thấm vào bông hay giấy ăn để cách mũi 2 -

3cm để hít ngửi 10 – 20 phút theo cách ngắt quãng. Ngày dùng 3 – 4 lần. 

+ Để phòng ngừa cảm cúm: sử dụng 4-5 giọt tinh dầu với máy xông tinh dầu trong không 

gian phòng thƣờng xuyên để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cảm cúm. Xông tinh dầu là 

phƣơng pháp tốt nhất để lan tỏa tinh dầu khắp không gian, giúp phòng bệnh cho cả gia đình. 

+ Trong trƣờng hợp không có máy xông tinh dầu, bạn có thể nhỏ vài giọt tinh dầu Gừng, 

Khuynh Diệp, Tràm vào chậu nƣớc tắm; bôi lên gan bàn chân, lòng bàn tay để phòng chống 

gió máy, cảm mạo. 

- Cách sử dụng tinh dàu gừng để ngâm chân:  

+ Để thực hiện đúng cách ngâm chân với tinh dầu thiên nhiên, chuẩn bị một chậu nƣớc nóng 

khoảng 38 độ C và nhỏ 2-3 giọt tinh dầu nguyên chất, thêm một thìa cafe muối vào. 

+ Ngâm chân khoảng 20 phút và kết hợp massage: dùng ngón tay cái day vào hõm bàn chân 
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(huyệt Dũng Tuyền), day khoảng 5 lần thì đổi chân kia, thực hiện nhƣ thế vài lần. Hoặc giẫm 

hai chân lên nhau cũng là cách xóa tan những mệt mỏi, căng thẳng cho cơ thể. 

 

Cách sử dụng tinh dầu gừng nguyên chất 

- Cải thiện sức khỏe tim mạch: bạn chỉ cần dùng một lƣợng nhỏ tinh dầu gừng bôi vào tay và 

xoa lên vùng lồng ngực, sau đó massage nhẹ nhàng. Kiên trì ngày hai lần để thấy đƣợc hiệu 

quả. 

- Giảm đau: mỗi khi bị đau bạn chỉ cần dùng vài giọt tinh dầu gừng xoa bóp vùng bị đau là sẽ 

đỡ ngay. 

- Nâng cao tinh thần: Dùng tinh dầu gừng cho vào đèn xông tinh dầu, để tinh dầu lan tỏa 

quanh không gian sống của bạn sẽ giúp tinh thần thoải mái, thƣ thái. 

- Giảm tình trạng buồn nôn: bạn có thể pha tinh dầu gừng với nƣớc ấm để sử dụng hoặc xông 

tinh dầu bằng đèn xông để giảm bớt tình trạng buồn nôn. 

- Hỗ trợ tiêu hóa: Trƣớc khi tắm cho vài giọt tinh dầu vào nƣớc sau đó khuấy đều và thƣ 

giãn. 

- Hỗ trợ điều trị các bênh về hô hấp: mỗi ngày bạn chỉ cần uống 2 cốc nƣớc ấm kèm tinh dầu 

gừng. 

- Sử dụng trong món ăn: khi chế biến món ăn, bạn có thể thêm tinh dầu gừng vào để tạo mùi 

thơm, độ hấp dẫn cho món ăn. 

 

Lƣu ý khi sử dụng tinh dầu gừng 

- Khi sử dụng tinh dầu gừng nguyên chất, không nên bôi trực tiếp lên da. Vì tinh dầu gừng có 

tính nóng nên nếu dùng luôn trên da sẽ gây nóng da, thậm chí là bỏng nếu bạn dùng với một 

lƣợng lớn.  

- Ở những vùng vết thƣơng hở, bạn không nên sử dụng trực tiếp tinh dầu gừng nguyên chất 

lên vùng da đó. 

- Tuyệt đối không bất cẩn để tinh dầu gừng vào mắt, hoặc sau mỗi lần sử dụng bạn không 

nên đƣa tay dịu vào mắt. 
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- Nên cất và bảo quản tinh dầu gừng ở nơi cao, tránh tầm với của vật nuôi và trẻ em. 

- Đối với phụ nữ đang trong quá trình thai kỳ hoặc trẻ nhỏ, trƣớc khi sử dụng tinh dầu gừng, 

bạn cần tham khảo sự chỉ dẫn của bác sĩ. 

- Cách bảo quản tinh dầu gừng 

- Không nên để tinh dầu gừng pha lẫn vào các dung dịch, hỗn hợp khác. 

- Cần bảo quản tinh dầu gừng ở không gian thoáng đãng, khô thoáng. 

- Mỗi lần sử dụng xong bạn nên vặt thật chặt nắp để khí không bị thoát ra ngoài. 

- Trƣớc khi sử dụng sản phẩm, bạn cần đọc kỹ hƣớng dẫn. 

94 

Tbị 

khuếch 

tán 

Hƣớng dẫn 

sử dụng đèn 

xông tinh 

dầu 

** HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

B1: Kết nối đèn vào nguồn điện 

B2: Cho nƣớc vào khu vực phễu phía trên của đèn 

B3: Xoay công tắc để tăng cƣờng độ ánh sáng của đèn cho đến khi đèn sáng nhất (max) thì 

nhỏ 2-3 giọt tinh dầu nguyên chất vào khu vực phễu. 

B4: Khi nƣớc nóng sẽ khuếch tán tinh dầu, lúc đó có thể xoay công tắc đèn để giảm cƣờng 

độ sáng xuống cho phù hợp với nhu cầu 

Chú ý: Để xa tầm với của trẻ em.  

Không di chuyển khi đèn đang hoạt động. 

Dịch chuyển công tắc từ từ để tắt đền trƣớc khi ngắt nguồn điện. 

Vệ sinh bằng cồn mặt phễu để làm sạch cặn tinh dầu sau 1 tuần sử dụng để khuếch tán tinh 

dầu đƣợc tốt hơn. 

Không nên nhỏ quá nhiều tinh dầu. 

95 

Tbị 

khuếch 

tán 

Hƣớng dẫn 

sử dụng và 

lƣu ý khi 

dùng máy 

khuếch tán 

**HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

B1: Kết nối dây sạc vào máy và nguồn điện 

B2: Mở nắp máy khuếch tán 

B3: Cho nƣớc vào bầu chứa (trên mức min và không quá vạch max) 

B4: Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu nguyên chất vào bầu máy 

B5: Đậy nắp và khởi động 

Lƣu ý: - Nút Light: bật tắt chế độ đèn led 

 - Nút On/Mist: bật tắt chế độ phun sƣơng, hẹn giờ 
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** BẢO QUẢN MÁY NÊN: 

- Thƣờng xuyên vệ sinh bầu chứa nƣớc của máy, đặc biệt lỗ phun sau 2-3 lần sử dụng 

- Sử dụng tinh dầu rõ nguồn gốc, lƣợng vừa phải  

- Tránh sử dụng tinh dầu quá nhiều tinh dầu làm hỏng lỗ phun 

- Không di chuyển, mở nắp khi máy đang hoạt động 

96 

Tbị 

khuếch 

tán 

Đèn xông 

có nguồn 

gốc từ đâu? 

Đèn xông tinh dầu đƣợc nhập từ gốm Bát Tràng cao cấp 100%. Quý Khách có thể an tâm về 

chất lƣợng ạ. 

97 

Tbị 

khuếch 

tán 

Đèn xông 

và máy 

khuếch tán 

khác nhau 

nhƣ thế 

nào? 

- Đèn xông đƣợc làm từ gốm sứ Bát Tràng sử dụng nhiệt để khuếch tán tinh dầu. Giúp mang 

lại một không gian ấm cúng, dễ chịu, phù hợp không gian nhỏ, kín.  - Máy khuếch tán đƣợc 

làm từ nhựa hoặc gốm thủy tinh, dùng nguyên lí sóng siêu âm để khuếch tán hơi sƣơng kèm 

theo tinh dầu. Mang lại cảm giác thoải mái, thƣ giãn, cân bằng độ ẩm cho không khí, phù 

hợp không gian rộng, mở. 

98 

Tbị 

khuếch 

tán 

Đèn xông 

dùng trong 

phòng diện 

tích bao 

nhiêu? 

Đèn xông tinh dầu chỉ xông trong không gian ngỏ từ 10-15m2. Nếu muốn khuếch tán tinh 

dầu ở không gian rộng thì có thể sử dụng máy khuếch tán. 

99 

Tbị 

khuếch 

tán 

Máy khuếch 

tán dùng 

trong phòng 

điều hòa có 

đƣợc 

không? 

Máy khuếch tán có thể dùng trong phòng điều hòa giúp làm sạch khử khuẩn, cân bằng độ ẩm 

và làm thơm mát không khí 

100 

Tbị 

khuếch 

tán 

Phòng có trẻ 

nhỏ có dùng 

đƣợc đèn 

hoặc máy 

Phòng có trẻ nhỏ vẫn có thể dùng đèn xông và máy khuếch tán tinh dầu, nhƣng lƣu ý nên lựa 

chọn loại tinh dầu phù hợp và để máy ở vị trí cao tránh tầm tay của các bé. Tinh dầu tràm rất 

phù hợp để xông trong phòng có trẻ nhỏ. 
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khuếch tán 

không? 

101 

Tbị 

khuếch 

tán 

Máy khuếch 

tán có loại 

nào rẻ hơn 

không? 

Trên thị trƣờng máy khuếch tán có rất nhiều mức giá khác nhau từ thấp đến cao, nhƣng về độ 

bền và cam kết bảo hành thì không phải lúc nào cũng đƣợc đảm bảo. Nên cần tìm hiểu thật kĩ 

trƣớc khi quyết định mua. Nếu muốn lựa chọn một thiết bị khuếch tán tinh dầu có giá thành 

rẻ hơn, thì chúng ta có thể lựa chọn đèn xông tinh dầu với ánh đèn vàng cổ điển tạo cảm giác 

ấm áp 
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Tbị 

khuếch 

tán 

Máy khuếch 

tán nào 

dùng mạnh 

và bền nhất? 

Tuổi thọ của 

MKT nếu 

sử dụng 

bình thƣờng 

ko va 

đập,… là 

bao lâu? 

Các máy khuếch tán nếu đƣợc vệ sinh thƣờng xuyên và bảo quản đúng cách thì đều có độ 

bền cao.  

Dòng máy máy khuếch tán Tulip là dòng máy khuếch tán đang rất đƣợc ƣa chuộng bởi vì 

kiểu dáng thanh lịch, độ khuếch tán mạnh và khách rất hài lòng về độ bền của máy. Ngoài ra 

các máy khuếch tán hồ điệp sang trọng, thể tích lớn, phun mạnh ạ và rất bền. 

(Nếu vệ sinh thƣờng xuyên và sử dụng đúng cách thì tuổi thọ hơn 2 năm, nhƣng một số linh 

kiện trong máy có thể hao mòn theo thời gian và có thể dễ dàng thay thế với chi phí thấp.) 
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Tbị 

khuếch 

tán 

Máy khuếch 

tán nào đẹp 

sang trọng 

để làm quà 

tặng 

Hầu hết các mẫu máy khuếch tán đều rất sang trọng và phù hợp để làm quà tặng ạ. Mình có 

thể tham khảo những mẫu Máy khuếch tán tulyp, MKT Hồ Điệp, MKT Bình rƣợu,… 

104 

Tbị 

khuếch 

tán 

Thời gian sử 

dụng tối đa 

của máy 

khuếch tán? 

Máy hoạt động liên tục thì loại 550ml nhƣ tulip hoạt động đƣợc 9 tiếng, các dòng có dung 

tích khác đƣợc chia theo tỉ lệ tƣơng tự 

105 
Tbị 

khuếch 

Máy khuếch 

tán có dùng 

Máy khuếch tán không dùng để xông mặt. Nếu muốn xông mặt thì dùng thiết bị chuyên 

dụng. 
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tán xông mặt? Máy khuếch tán là thiết bị khuếch tán tinh dầu sử dụng công nghệ sóng siêu âm, phun sƣơng 

kèm theo tinh dầu. Giúp làm ẩm không khí, tinh dầu làm sạch không khí, khử mùi, kháng 

khuẩn. 

106 

Tbị 

khuếch 

tán 

Tại sao đổ 

nƣớc và dầu 

vào máy 

vẫn không 

hoạt động? 

Hãy thử kiểm tra lại về điện có đang gặp vấn đề gì không, có cho nhiều nƣớc quá hay ít nƣớc 

quá không?,... Nếu sau khi đã kiểm tra và tất cả mọi thứ đều bình thƣờng nhƣng máy vẫn 

không hoạt động thì hãy gửi máy về lại Công ty để đƣợc kiểm tra và bảo hành. 

107 

Tbị 

khuếch 

tán 

Sử dụng 

máy khuếch 

tán oto có 

làm ẩm mờ 

kính không? 

Có làm ẩm 

nội thất xe 

không? 

Máy khuếch tán ô tô chỉ phun ra một lƣợng hơi vừa đủ cho không gian nhỏ của ô tô nên sẽ 

không làm mờ của kính xe. Đặc biệt, máy khuếch tán còn giúp cân bằng độ ẩm trong không 

gian xe, tinh giúp giúp kháng khuẩn, khử mùi và giảm căng thẳng khi lái xe. 

108 

Tbị 

khuếch 

tán 

MKT sử 

dụng đƣợc 

trong không 

gian kín và 

không gian 

mở bao 

nhiêu mét 

vuông? Và 

dùng bao 

nhiêu giọt? 

Trong không gian kín thì tối đa 200m2 vẫn đảm bảo khuếch tán đủ còn trong không gian mở 

thì hạn chế hơn nhiều, chỉ tầm 30-60m2. Theo nhƣ kinh nghiệm thì sử dụng 2 giọt tinh dầu 

cho không gian 10m2 

109 

Tbị 

khuếch 

tán 

MKT của 

công ty có 

nguồn gốc 

từ đâu? 

Hiện tại Việt Nam chƣa có nhà máy sản xuất MKT nên nguồn hàng nhập chính hãng nội địa 

của Trung Quốc, đảm bảo chất lƣợng máy tốt và chính sách bào hành đầy đủ 
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110 Chung 

10ml tinh 

dầu khoảng 

bao nhiêu 

giọt? Sử 

dụng đƣợc 

trong bao 

lâu với đèn 

xông và 

máy khuếch 

tán? 

1ml khoảng 20 giọt tinh dầu. Vậy 10ml sẽ khoảng 200 giọt tinh dầu. Tùy vào không gian 

khuếch tán và cƣờng độ sử dụng, trung bình 1 ngày sử dụng 5-10 giọt thì khoảng 20 ngày 

đến hơn 1 tháng sẽ hết. Trong không gian từ 15m2 thì sử dụng 1 -2 giọt tinh dầu. 

111 Chung 

Cách thức 

đặt hàng, 

hình thức 

thanh toán 

của đại lý 

nhƣ thế 

nào? 

Đại lý đặt đơn, Công ty sẽ tính đơn hàng, gửi lại để đại lý xác nhận và chuyển khoản, sau đó 

Công ty gửi hàng đến nhà xe hoặc tận nhà của đại lý 

112 Chung 

Chính sách 

cho NPP 

nhƣ thế 

nào? 

 

NPP sẽ đƣợc độc quyền làm việc với toàn bộ khách hàng ở khu vực mà mình đăng ký, có áp 

số lƣợng sản phẩm theo từng vùng nhƣ sau (gửi ảnh chính sách và mức áp) 

113 Chung 

Chính sách 

sỉ/đại lý nhƣ 

thế nào? 

Đại lý nhập hàng tính giá theo mức nhập hàng từ 5, 20, 50, 100 và 300 chai, nhập hàng càng 

nhiều mức giá càng ƣu đãi, đƣợc gia nhập vào hệ thống của Hoa Nén, đƣợc đào tạo, sử dụng 

hình ảnh, thông tin tất cả bài viết liên quan đến sản phẩm Hoa Nén để dùng làm tƣ liệu bán 

hàng, đƣợc hỗ trợ thƣờng xuyên và giúp đỡ nhau phát triển công việc kinh doanh 

114 Chung 
Khách sỉ và 

đại lý đƣợc 

hỗ trợ 

Đƣợc hƣởng chiết khấu, đƣợc miễn tiền phí vận chuyển 

– Đƣợc hỗ trợ làm biển hiệu, card visit cho đại lý 

– Đƣợc hỗ trợ gửi hàng cho khách sỉ/đại lý cấp dƣới trong trƣờng hợp đặc biệt 
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những gì? – Đƣợc cung cấp 1 bản sao hồ sơ kiểm định chất lƣợng, công bố chất lƣợng, hồ sơ mã vạch 

và các hồ sơ pháp lý liên quan đến sản phẩm 

– Đƣợc sử dụng các bài viết, thông tin, hình ảnh, video gốc về các sản phẩm, lò nấu tràm, 

phiếu kiểm định chất lƣợng, hồ sơ công bố chất lƣợng, … 

– Đƣợc tặng bộ mẫu thử sản phẩm 

– Đƣợc chuyển khách trong vùng lân cận 

– Nếu khách hàng ở nội thành Huế, đƣợc giao hàng miễn phí giúp, (chỉ lấy tiền hàng giá sỉ) 

– Đƣợc hỗ trợ 24/7 giải đáp các thông tin, thắc mắc của khách hàng 

– Đƣợc hỗ trợ tƣ vấn giải đáp thông tin về sản phẩm 24/7,.. 

115 Chung 

Có thể gửi 

hàng nhận 

hàng rồi 

mới chuyển 

khoản đƣợc 

không? 

Công ty Hoa Nén đã đƣợc khá lâu với sự tin tƣởng của nhiều khách hàng, nên bạn có thể 

chuyển khoảng trƣớc hoặc bên Công ty sẽ thu COD. Nếu nhận sản phẩm không hài lòng về 

chất lƣợng có thể đổi trả lại, mọi chi phí đổi trả Công ty chịu 

116 Chung 

Nhập hàng 

về không 

bán đƣợc có 

đƣợc đổi trả 

không? 

Trƣớc khi nhập hàng nên tìm hiểu về nhu cầu sử dụng tinh dầu của đối tƣợng khách hàng 

mình muốn hƣớng đến, tránh trƣờng hợp nhập nhiều mặt hàng khác nhau, chỉ nên tập trung 

vào một số loại tinh dầu chủ lực. Trong trƣờng hợp đặc biệt, sau khi xem xét Công ty vẫn 

cho đổi trả hàng nhƣng sẽ tính phí 

117 Chung 
Phí ship nhƣ 

thế nào? 

Đối với khách mua lẻ thì đơn từ 400k sẽ đƣợc miễn ship, đối với CTV mốc 5 chai phí ship 

20k (nhập trên 10 chai miễn phí ship); đối với đại lý cấp 3 mốc 20 chai phí ship 30k (nhập 

trên 30 chai miễn phí ship), đơn từ 50 chai trở lên đƣợc miễn phí ship 

118 Chung 

Có giảm giá 

khi mua 

nhiều sản 

phẩm 

không? 

Mua từ 5 sản phẩm sẽ đƣợc giảm 10% và mua 10 sản phẩm trở lên đƣợc giảm 15% 

119 Chung Có đƣợc Đƣợc thử trƣớc khi nhận hàng, ngay trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề vẫn đƣợc đổi lại 
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dùng thử  

khi nhận 

hàng 

không? 

tinh dầu mới, vì tinh dầu nguyên chất nên yên tâm sử dụng 

120 Chung 

Công ty có 

những loại 

tinh dầu gì? 

Công dụng 

nhƣ thế 

nào? 

Công ty có tinh dầu dùng trực tiếp để chăm sóc sức khỏe: TD tràm, Thất Diệp Chi, Thái 

Bình Du, TD xông thảo dƣợc. 

Và TD giúp thƣ giãn, thanh lọc không khí: TD sả chanh, quế, các loại TD hoa. 

Không biết Quý Khách muốn mua sử dụng hay làm quà tặng ạ? 

Mô tả thành phần, công dụng, cách sử dụng và giá cả nhƣ sau (gửi hình ảnh thông tin từng 

sản phẩm) 

121 Chung 

Định hƣớng 

của Doanh 

nghiệp 

Hạnh Phúc 

Hoa Nén 

trong tƣơng 

lai sẽ nhƣ 

thễ nào? 

Doanh nghiệp hạnh phúc thì từng cá nhân phải hạnh phúc, đặt cái tâm vào để tạo ra sản phẩm 

hạnh phúc từ đó sẽ tạo thành doanh nghiệp hạnh phúc và lan tỏa giá trị đến mọi ngƣời 

122 Chung 

Hoa Nén đã 

phát triển 

đƣợc bao 

nhiêu năm? 

Công ty Hoa Nén đƣợc thành lập từ năm 2016 dựa trên nền tảng cơ sở sản xuất từ năm 2015 

kế thừa nghề chƣng cất tinh dầu truyền thống của gia đình 

123 Chung 

Bị vết 

thƣởng hở 

bôi tinh dầu 

đƣợc 

không? 

Tinh dầu thƣờng ít đƣợc sử dụng trực tiếp trên da, đặc biệt là vết thƣơng hở. Một số loại tinh 

dầu lành tính nhƣ tinh dầu tràm thì có thể dùng trực tiếp trên da. Với đặc tính kháng khuẩn 

nên khi có vết thƣơng hở, chảy máu có thể bôi tinh dầu tràm giúp sát khuẩn, nhanh lành vết 

thƣơng, không đƣợc bôi các loại tinh dầu khác. 

124 Chung 
Hạn sử 

dụng tinh 

Tinh dầu đƣợc xem nhƣ là sức đề kháng của cây, có hạn sử dụng dài, nhƣng Hoa Nén 

khuyên dùng trong 3 năm.Đặc tính dễ bay hơi, oxi hóa khi gặp không khí nên cần để ở nơi 
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dầu trong 

bao lâu?Và 

để lâu có 

mất mùi 

không?Cách 

bảo quản 

tinh dầu 

đƣợc lâu 

nhất? 

không có ánh sáng mặt trời, tránh xa nguồn nhiệt và đậy kỹ nắp sau khi sử dụng. Và nếu 

dung chai lớn chúng ta có thể chiết ra chai nhỏ để sử dụng..Có khi bạn dùng tới gần cuối thì 

cảm thấy mùi nhạt hơn đó là bình thƣờng, vì lƣợng tinh dầu trong chai còn ít thì mùi sẽ nhẹ 

hơn so với chai tinh dầu mới và trong quá trình mình sử dụng mình cũng đã quen mùi nên 

mình cảm thấy mùi nhạt hơn. 

125 Chung 

Có loại nào 

rẻ hơn 

không? 

Bên Hoa Nén chỉ bán 1 loại nguyên chất đậm đặc, không có loại 1 loại 2 nhƣ các cơ sở khác, 

chất lƣợng tinh dầu luôn đƣợc kiểm soát, đảm bảo nguyên chất, an toàn cho ngƣời sử dụng. 

Ở chợ thƣờng có dầu loại 1, 2, 3,… là loại tinh dầu không nguyên chất, sử dụng thƣờng để 

lại các vấn đề không mong muốn nhƣ dị ứng, mẫn đỏ. Khi sử dụng tinh dầu thiên nhiên cần 

sử dụng tinh dầu có nguồn gốc xuất xứ, kiểm định chất lƣợng để đảm bảo sức khỏe ạ. 

126 Chung 

Tinh dầu 

ngoài chợ là 

tinh dầu giá 

rẻ lắm, nó là 

loại gì? 

Có nên mua 

tinh dầu giá 

rẻ không? 

Chất lƣợng và giá thành tinh dầu phụ thuộc vào nguyên liệu, chất lƣợng, xuất xứ, thể tích,... 

Ví dụ: Cứ 1 tấn lá tràm (lá tràm hiện tại 3,8-4 nghìn/kg) chƣng cất tầm 4-5 tiếng cho ra tầm 4 

- 4,5 lít tinh dầu, thêm công đóng gói, vận chuyển thì mình có thể nghĩ là giá thực tinh dầu là 

bao nhiêu ạ. Chúng ta có thể cân nhắc chọn dung tích nhỏ để phù hợp túi tiền. Và tinh dầu sử 

dụng ảnh hƣởng trực tiếp tới sức khỏe, vậy cần phải tìm hiều nguồn gốc, chất lƣợng của sản 

phẩm, uy tín của ngƣời bán để tránh mua phải hàng kém chất lƣợng. 

Ở chợ thƣờng có tinh dầu loại 1, 2, 3,... và không chắc chắn về độ nguyên chất của chúng. 

Và nếu sử dụng có thể có những vấn đề không mong muốn, dị ứng, mẫn đỏ hoặc ảnh hƣởng 

sức khỏe. 

Riêng đối với Hoa Nén, công ty đã liên kết với các đơn vị sản xuất uy tín, xuất xứ rõ ràng, 

cam kết 100% nguyên chất, có kiểm định của bên thứ ba và luôn nhận đƣợc sự đánh giá cao 

từ khách hàng đã sử dụng. 

127 Chung 

Tinh dầu 

tràm sau khi 

chƣng cất 

phải đợi hay 

Tinh dầu tràm mới chƣng  cất xong thƣờng có lẫn một ít tạp chất và mùi còn hăng nên cần 

phải lọc lại và ủ khoảng 1 tháng cho mùi đỡ nồng và có thơm dễ chịu và chất lƣợng tốt nhất 

mới rót vào thành phẩm. 
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cho vào 

thành phẩm 

luôn? 

128 Chung 

Mất bao lâu 

để cho 

thành phẩm 

sau khi cho 

chƣng cất 

xong? 

Tùy từng loại tinh dầu mà có thời gian khác nhau. Thông thƣờng, tinh dầu thƣờng đƣợc 

chƣng cất trong khoảng từ 4-5 tiếng đồng hồ, khi đó sẽ chiết xuất đƣợc hết lƣợng tinh dầu 

trong nguyên liệu. 

129 Chung 

Công ty 

hiện đang tự 

chƣng cất 

những loại 

tinh dầu 

nào? 

Với vùng nguyên liệu hiện tại ở địa phƣơng thì Công ty đang trực tiếp chƣng cất tinh dầu 

tràm, sả chanh, ngũ sắc, còn các loại tinh dầu khác Công ty liên kết với các hộ dân để sản 

xuất. Đó là cách để phát triển kinh tế bền vững ạ. 

130 
 

Chung 

Những loại 

tinh dầu 

công ty 

không tự 

chƣng cất 

mà liên kết 

với các hộ 

dân thì làm 

sao để đảm 

bảo chất 

lƣợng? 

Trƣớc khi hợp tác, Công ty luôn lựa chọn những đối tác tin cậy đã làm việc lâu năm và có uy 

tín cá nhân, cùng với việc kiểm nghiệm chất lƣợng sản phẩm thƣờng xuyên nên vấn đề chất 

lƣợng đƣợc đảm bảo trƣớc khi bán ra thị trƣờng, vì đây cũng ảnh hƣởng đến uy tín của Hoa 

Nén nên bên mình rất chú trọng vấn đề này. 

131  

Nhà có trẻ 

sơ sinh có 

thể sử dụng 

tinh dầu 

Tinh dầu tràm hoàn toàn lành tính và không chống chỉ định, đối với trẻ sơ sinh dƣới 2 tháng 

tuổi, da bé còn non nên cần pha loãng với nƣớc ấm để xoa cho bé. Tinh dầu có thể dùng cho 

trẻ em bình thƣờng, đọc kỹ phần lƣu ý ở hƣớng dẫn sử dụng để dùng cho đúng đối tƣợng 
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đƣợc 

không? Và 

tinh dầu có 

dùng cho trẻ 

em đƣợc 

không? Đó 

là loại tinh 

dầu nào? 

132 Chung 

Những tinh 

dầu nào sản 

xuất theo 

phƣơng 

pháp ép 

lạnh, và 

chƣng cất 

hơi nƣớc? 

Các loại dầu dừa, dầu hƣớng dƣơng đƣợc chƣng cất ép lạnh, còn lại đƣợc chƣng cất theo 

phƣơng pháp lôi cuốn hơi nƣớc 

133 Chung 

Phụ nữ 

mang thai 

không thể 

xông tinh 

dầu ngải 

cứu và tinh 

dầu xông 

thảo dƣợc, 

thì có thể 

xông bằng 

tinh dầu gì 

thay thế khi 

bị cảm hoặc 

bị dƣơng 

tính với 

Có thể xông tinh dầu tràm, bạc hà và sả chanh, khi xông hơi giải cảm mà cảm thấy khó thở 

nên tạm ngƣng để hít thở không khí bên ngoài rồi tiếp tục, còn khi sử dụng tinh dầu để xông 

phòng thì sử dụng nhƣ bình thƣờng.Chú ý: khi bị dƣơng tính với Covid, chúng ta có thể xông 

tinh dầu tràm, sả chanh, bạc hà để hỗ trợ điều trị, nhƣng đây là phƣơng pháp phụ trợ giúp 

tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm và làm suy yếu virus trong hệ hô hấp. Và chúng ta phải 

theo dõi tình trạng cơ thể và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. 
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Covid? 

134 Chung 

Tinh dầu có 

thể ăn/ uống 

đƣợc 

không? 

Tinh dầu 

cam, bƣởi, 

quế, gừng, 

hồi,... là tinh 

dầu từ thiên 

nhiên, rất an 

toàn vậy có 

thể thể sử 

dụng để làm 

bánh/ nấu 

ăn đƣợc 

không? 

Tinh dầu đƣợc xem nhƣ nhựa sống của cây, vậy nên tinh dầu nguyên chất rất đậm đặc. Nên 

khi sử dụng trong ăn uống cần sử dụng 1 lƣợng rất nhỏ, 1 giọt là đủ với mục đích tạo mùi thì 

có thể sử dụng bình thƣờng, ví dụ nhƣ tinh dầu sả chanh có thể thay thế cây sả tƣơi trong nấu 

ăn, một số mùi mà bạn thích có thể làm tăng hƣơng vị cho món ăn, nhƣng lƣu ý chỉ sử dụng 

1 lƣợng rất nhỏ thôi nhé. 

135 
 

Chung 

 

Tinh dầu có 

chống chỉ 

định cho 

những đối 

tƣợng nào 

không? 

Tinh dầu tràm, gừng có thể sử dụng 1-2 giọt vào ly nƣớc ấm để uống trị đau bụng rất tốt, tinh 

dầu bạc hà cũng có thể trị hôi miệng và có thể uống đƣợc, các loại tinh dầu chỉ uống với 1 

lƣợng rất nhỏ và đúng mục đích. 

136 
 

Chung 
 

Tùy loại tinh dầu có chống chỉ định khác nhau ví dụ nhƣ tinh dầu thất diệp chi không sử 

dụng cho trẻ dƣới 2 tuổi vì có tính nóng, một số loại tinh dầu không bôi trực tiếp lên da nhƣ 

tinh dầu quế, sả chanh, hồi… 

137  
Tinh dầu 

nào đuổi 

chuột, dán 

Tinh dầu bạc hà giúp đuổi chuột, gián tốt nhất, mùi của tinh dầu ảnh hƣởng đến khoang mũi 

của chúng khiến chúng mất phƣơng hƣớng khi di chuyển nên chúng sẽ tránh xa 
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tốt? 

138 Chung 

Tinh dầu 

nào có thể 

đuổi ve 

chó? 

Ve chó sinh ra do môi trƣờng nhƣng chúng ta có thể xua đuổi chúng. 

Chúng ta cần tắm sạch cho thú cƣng, vì chó cƣng bị bẩn là môi trƣờng để ve chó phát triển. 

Ve chó, bọ chét hay các loại côn trùng đều không ƣa những mùi hƣơng từ tinh dầu nhƣ sả 

chanh, tràm, bạc hà…  nên có thể sử dụng tinh dầu để xịt sả chanh, xịt bạc hà, xịt quế lên cơ 

thể chó mèo, thảm, ghế sofa, hay những nơi chó thƣờng nằm, sinh hoạt. Mùi hƣơng tinh dầu 

không thể tiêu diệt tận gốc ve chó nhƣng nó hỗ trợ xua đuổi ve chó đi nơi khác và không thể 

nào tụ tập để sinh sản phát triển đƣợc. 

139 Chung 

Tinh dầu 

thiên nhiên 

là gì? 

Tinh dầu là một dạng chất lỏng chứa các hợp chất thơm dễ bay hơi đƣợc chiết xuất bằng 

nhiều phƣơng pháp khác nhau, từ lá cây, thân cây, hoa, vỏ cây, rễ cây,… là một biện pháp 

thiên nhiên an toàn, hiệu quả để chăm sóc sức khỏe. Tinh dầu đƣợc chiết xuất tinh túy từ các 

loại cây cỏ tự nhiên, không pha trộn, sử dụng ở dạng thô gọi là tinh dầu thiên nhiên 

140 

Chung 

Chung 

Chung 

Tinh dầu bị 

vƣơng vào 

mắt thì xử 

lý nhƣ thế 

nào? 

Lƣu ý trƣớc tiên là không đƣợc dụi mắt, chạy nhanh đến rửa mắt ở vòi nƣớc sạch đang chảy 

giúp giảm lƣợng tinh dầu, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra mắt 

141 
 

 

Tinh dầu 

khi tôi nhận 

đƣợc sao 

mỗi lần mùi 

mỗi khác? 

Tinh dầu 

nào đuổi 

muỗi tốt? 

Đối với tinh dầu chƣng cất thủ công thì tùy thuộc vào nguyên liệu đầu vào và thời tiết, 

nguyên liệu già và trời nắng thì cho ra tinh dầu đậm màu và thơm hơn, còn mùa mƣa và lá 

non thì hàm lƣợng tinh dầu trong lá thấp nên tinh dầu cho ra màu nhạt và mùi nhẹ hơn, 

nhƣng vẫn đảm bảo là nguyên chất và an toàn trong khi sử dụng. (Chỉ có tinh dầu đƣợc pha 

bằng hóa chất thì cả ngàn chai nhƣ một) 

142   

Tinh dầu bản chất là sức đề kháng của cây giúp tránh các loại côn trùng, nên tinh dầu nào 

cũng có thể đuổi muỗi, nhƣng tốt nhất là tinh dầu sả chanh vì côn trùng và muỗi rất ghét mùi 

này. Tinh dầu sả chanh mùi dễ chịu, có tính kháng khuẩn, lợi hô hấp, lại có thể đuổi côn 

trùng rất tốt. 
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143 Chung 

Tinh dầu 

nào kháng 

khuẩn tốt? 

Tất cả tinh đều có tính kháng khuẩn, nhƣng mạnh nhất là tinh dầu tràm, sả chanh, ngải cứu, 

quế 

144 Chung 
Tinh dầu 

nào trị gàu? 

Gàu do bã nhờn và dầu thừa kết hợp với tế bào chết gây nên. Có nhiều nguyên nhân gây gàu 

nhƣ da đầu bị kích thích quá mức bởi các yếu tố nhƣ chải đầu, gội đầu hay massage da đầu 

quá mạnh. Thời tiết hanh khô, ô nhiễm môi trƣờng, khói bụi, sấy, nhuộm, duỗi tóc quá 

thƣờng xuyên,… Gội đầu không thƣờng xuyên, dầu và các tế bào da đầu không đƣợc loại bỏ 

kịp thời, có thể gây nên gàu. Nên tìm đùng nguyên nhân sẽ trị dứt điểm. Tinh dầu với tính 

kháng khuẩn tốt cũng đƣợc áp dụng để trị gàu. 

Sử dụng 5 giọt tinh dầu tràm vào dầu gội đầu giúp đạt hiệu quả trị gàu cao nhất. 

Da đầu bị mất cân bằng pH là một trong những lý do khiến gàu quay trở lại mà tinh dầu bạc 

hà có thể kiểm soát rất tốt độ cân bằng pH trên da đầu và lƣợng dầu thừa nên đây cũng là một 

loại tinh dầu phù hợp để trị gàu. Có thể nhỏ 2 giọt tinh dầu bạc hà vào dầu gội. Hoặc dùng 3 

giọt tinh dầu bạc hà kết hợp với 1 muỗng cà phê dầu dừa, massage tóc 10' sau đó gội với 

nƣớc nhƣ bình thƣờng. 

145 

Chung 

Chung 

 

Chung 

Tinh dầu 

nào xông 

ngƣời tốt để 

trị cảm? 

Tinh dầu 

nào xông 

ngƣời tốt để 

trị cảm? 

Tinh dầu xông trị cảm tốt nhất là tinh dầu thảo dƣợc, gồm các loại tinh dầu có tính sát khuẩn 

mạnh giúp giải cảm tốt. Nhỏ 15 - 20 giọt tinh dầu vào chậu lớn hoặc nồi nƣớc nóng (khoảng 

3 lít, nhiệt độ từ 80-100oC), cởi bỏ quần áo, dùng khăn lớn hoặc chăn trùm lên toàn thân và 

nồi xông, xông khoảng 10-20 phút (khi cơ thể vã mồ hôi thì ngừng xông). Dùng khăn khô 

thấm sạch mồ hôi và uống 1 ly nƣớc ấm, sau khi xông 1 giờ tắm lại bằng nƣớc ấm. 

Ngoài ra có thể sử dụng kết hợp tinh dầu tràm, bạc hà và sả chanh để xông giải cảm cũng rất 

hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc 

146  

 

Tinh dầu 

hoa không 

thể sử dụng 

trực tiếp 

trên da, 

nhƣng các 

Để giải cảm tốt nhất chúng ta nên sử dụng các loại tinh dầu có thành phần kháng khuẩn nhƣ 

tràm (cineol, α-Terpineol), sả (citral), ngải cứu ( cineol, dehydro matricaria este, tricosanol, 

tetradecatrilin)... khi xông sẽ giúp cơ thể tiết ra mồ hôi, sát khuẩn làm sạch hệ hô hấp, tăng 

cƣờng lƣu thông khí huyết và giúp cơ thể tỉnh táo khỏe mạnh trở lại. Công ty Hoa Nén đã 

nghiên cứu kết hợp các loại tinh dầu có tính kháng khuẩn mạnh kể trên để đƣa ra dòng sản 

phẩm tinh dầu xông thảo dƣợc giúp việc xông hơi dễ dàng thuận tiện hơn.Hƣớng dẫn xông 

hơi giải cảm tại nhà:Chuẩn bị: 1 chậu nƣớc sạch đun sôi tầm 2-3 lít, 1 chiếc khăn tắm 
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bạn lại tƣ 

vấn có thể 

dùng thay 

thế nƣớc 

hoa thì nên 

dùng nhƣ 

thế nào, có 

phải chỉ có 

thể chấm 

trên áo quần 

không? 

rộngCách làm: đun sôi chậu nƣớc sạch sau đó nhỏ tinh dầu vào chậu nƣớc (5 giọt tràm + 10 

giọt sả chanh+ 3 giọt gừng+ 5 giọt bạc hà+5 giọt bƣởi) hoặc 15 giọt tinh dầu xông thảo dƣợc. 

Sau đó cởi bỏ quần áo dùng khăn trùm kín xông hơi trong vòng 15-20 phút cho đến khi cơ 

thể tỏa mồ hôi và nƣớc nguội thì dừng lại. Dùng khăn thấm sạch mồ hôi và mang áo quần 

sạch vào. Lƣu ý:Trong quá trình xông hơi nên dùng nắp đậy chậu nƣớc mở dần dần để tránh 

lúc đầu nƣớc còn nóng lƣợng hơi nhiều quá có thể gây sốc hoặc ngạt, mở nắp dần dần ra khi 

nƣớc nguộiTrẻ nhỏ không nên xông hơi với tinh dầu mà thay vào đó nên massage với tinh 

dầu tràm, trẻ từ 10 tuổi trở lên có thể xông hơi với lƣợng tinh dầu bằng một nửa ngƣời lớn và 

có sự giám sát hƣớng dẫn của ngƣời lớn để tránh đổ nƣớc gây bỏng. 

147 
 

Chung 
 

Đa phần các loại tinh dầu (trừ tinh dầu tràm) đều có tính nóng và đậm đăc nên phải pha loãng 

với dầu nền nhƣ dầu dừa trƣớc khi sử dụng lên da. Các chuyên gia trong ngành tinh dầu 

khuyên rằng kể cả những loại tinh dầu nhẹ dịu nhƣ oải hƣơng… bạn cũng nên pha loãng 

trƣớc khi dùng lên da. Vì tinh dầu là nhựa sống của cây nó mang rất nhiều dƣỡng chất vì thế 

khi sử dụng trực tiếp, lƣợng dƣỡng chất dƣ thừa tích tụ trên da có thể gây kích ứng da. Ngoài 

ra việc pha loãng tinh dầu còn giúp: Tiết kiệm tinh dầu, bảo quản tinh dầu lâu hơn, giữ 

hƣơng thơm lâu hơn và tăng hiệu quả trị liệu… 

    Các tinh dầu hoa có nhƣ oải hƣơng, lài, hoa hồng, ngọc lan mà công ty đang bán, hầu nhƣ 

có tính ấm kháng khuẩn nhẹ, và mùi hƣơng thiên nhiên thƣ giãn và có khả năng làm chậm 

quá trình lão hóa da, se khít lỗ chân lông. Do vậy chúng ta thƣờng đƣợc sử dụng để tạo 

hƣơng thơm cho tủ quần áo hoặc có thể làm nƣớc hoa, hoặc đa phần sử dụng để xông mặt 

dƣỡng da. Tinh dầu của công ty Hoa Nén đều là dòng sản phẩm tinh dầu thiên nhiên nguyên 

chất đậm đặc nên sẽ có một lƣu ý khi sử dụng nhƣ sau: 

Massage mặt dƣỡng trắng da: chỉ sử dụng 1-2 giọt tinh dầu hoa pha với dầu nền (hƣớng 

dƣơng dầu dừa) theo tỷ lệ 1:10 hoặc 1:20 tùy cơ địa, massage nhẹ nhàng theo chiều kim 

đồng hồ, từ dƣới lên trên từ trong ra ngoài tầm 10-15 phút sau đó rửa sạch mặt bằng nƣớc 

ấm, lau sạch mặt. 

Xông hơi: nhỏ 1 - 2 giọt tinh dầu hoa nguyên chất vào tô nƣớc sôi dùng khăn trùm kín để 

xông hơi sau đó lau sạch mặt bằng khăn sạch, hoặc nhỏ 2-3 giọt vào dụng cụ máy xông mặt 

chuyên dụng để sử dụng 
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Dùng thay nƣớc hoa: nếu sử dụng tinh dầu nguyên chất bạn nên dùng 1 giọt xoa vào các bộ 

phận lƣu hƣơng tốt (đằng sau tai, phía sau cổ, đằng sau gối, khuỷu tay hoặc cổ tay) hoặc nếu 

dùng dạng chai xịt bạn có thể xịt vào áo quần trƣớc khi mang tầm 1-2 lần xịt hoặc dùng chai 

treo để treo tủ quần áo giúp áo quần bạn luôn đƣợc tẩm mùi hƣơng nhẹ nhàng khi mang mà 

không cần dùng thêm nƣớc hoa. 

148 
Tinh dầu là 

gì? 

Tinh dầu là một dạng chất lỏng chứa các hợp chất thơm dễ bay hơi đƣợc chiết xuất bằng 

nhiều phƣơng pháp khác nhau, từ lá cây, thân cây, hoa, vỏ cây, rễ cây,… Bên cạnh đó tinh 

dầu chính là một loại kháng sinh tự nhiên mà cây tổng hợp ra giúp chúng có thể đề kháng, 

chống lại các loại vi khuẩn, vi trùng, côn trùng gây hại. Chẳng hạn tràm có cineol, α-

Terpineol, Sả có chứa citral, ngải cứu chứa cineol, dehydro matricaria este, tricosanol, 

tetradecatrilin.... Vì vậy tinh dầu đã đƣợc phát hiện, nghiên cứu, ứng dụng để tăng cƣờng bảo 

vệ sức khỏe con ngƣời từ hàng nghìn năm nay. Đến giữa thế kỷ XIX, tinh dầu đƣợc tập trung 

nghiên cứu và trở thành một phƣơng pháp trị liệu tổng thể và phổ biến tại nhiều nƣớc nhƣ 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp... Ngày nay, khi không gian sống, đặc biệt ở 

các đô thị có phần ngột ngạt và ô nhiễm, nhiều ngƣời đã sử dụng tinh dầu nhƣ một liệu pháp 

thanh lọc không gian trong nhà 

149 Chung 

Tinh dầu 

giúp ngủ 

ngon, giảm 

stress? 

Tinh dầu là một dạng chất lỏng có hƣơng thơm nhẹ từ tự nhiên có khả năng kích thích hệ 

thần kinh giúp tập trung tinh thần, thƣ giãn giảm stress, ngoài ra tính kháng khuẩn làm sạch 

không gian và hỗ trợ hệ hô hấp bên ngoài khỏi những tác nhân gây bệnh nhƣ vi khuẩn, mùi 

hôi... sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn khi tiếp xúc với một không gian sống sạch. Vì vậy việc 

sử dụng tinh dầu làm sạch không gian sống để thƣ giãn là một xu hƣớng. Để thƣ giãn giúp 

ngủ ngon bạn có thể sử dụng tinh dầu sả chanh, oải hƣơng là hai loại tinh dầu khử mùi, đuổi 

côn trùng, kích thích hƣng phấn hệ thần kinh giúp giải tỏa căng thẳng, ngủ sâu giấc hơn 

150 
Chung 

Chung 

Tinh dầu có 

giúp giảm 

cân không? 

Tinh dầu 

này có phải 

là hữu cơ 

hay không? 

Một số loại tinh dầu thiên nhiên có tính nóng, kích thích quá trình trao đổi chất mạnh mẽ, đốt 

cháy năng lƣợng, chất béo, giảm cảm giác thèm ăn hỗ trợ tích cực trong quá trình giảm cân, 

giảm mỡ thừa ở các vùng bụng, đùi, cổ...Các loại tinh dầu thƣờng dùng để giảm cân nhƣ 

quế,gừng, bạc hà, bƣởi, cam, chanh.# Tinh dầu Bƣởi, Chanh, Cam: có hàm lƣợng chủ yếu là 

d-limonene với 70% - hợp chất thúc đẩy giảm cân ngăn ngừa điều chỉnh ung thƣ và các 

vitamin khoáng chất do vậy sử dụng các tinh dầu này còn cung cấp các loại vitamin cần thiết 

cho cơ thể từ đó giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, cải thiện tiêu hóa, ngăn giữ nƣớc và hòa tan 
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các chất béo, từ đó giúp ổn định cân nặng và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. # Tinh dầu Quế: 

tinh dầu quế có thành phần chính là Linalool giúp cân bằng lƣợng đƣờng trong máu. Nó hỗ 

trợ tốt việc giảm cân – cụ thể là giảm cảm giá thèm ăn đƣờng. Bởi khi hàm lƣợng đƣờng 

trong máu bất ổn, có thể khiến bạn ăn nhiều và tăng cân.Không dừng lại ở đó, linalool của 

dầu quế còn cung cấp năng lƣợng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất giống ở gừng và tỏi. Theo 

một nghiên cứu năm 2017 đại học Michigan:‖ Dầu quế thúc đẩy sự trao đổi chất bằng cách 

kích hoạt quá trình sinh nhiệt. Lƣợng nhiệt này sẽ đốt cháy lƣợng mỡ thừa dƣới da dẫn tới 

giảm cân.‖# Tinh dầu Gừng: ―Tinh dầu gừng giúp loại bỏ độc tố từ dạ dày, vi khuẩn có hại 

trong ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giảm sự khó chịu của ruột và dạ dày. Nó rất hữu ích 

cho những bênh nhân đầy hơi, khó tiêu, táo bón & tiêu chảy‖ (tạp chí Hidustan Times). Do 

vậy việc sử dụng tinh dầu gừng cũng hỗ trợ tiêu hóa và tính ấm của tinh dàu Gừng có thể đốt 

cháy mỡ thừa hiệu quả.# Tinh dầu bạc hà: Nhỏ 1 ít tinh dầu bạc hà vào lòng bàn tay xoa đều 

rồi úp lên mũi để hít vào: tinh dầu bạc hà có thể ngăn cảm giác thèm ăn, giảm đầy hơi và 

chống lại hội chứng ruột kích thích. Khuếch tán vài giọt dầu bạc hà trong không khí hoặc 

thêm vài giọt vào nƣớc uống sẽ giúp bạn giảm cảm giác đói, giảm cơn thèm ăn vặt@ Một số 

cách giảm cân với tinh dầu:  Xoa bóp giảm mỡ thừa: Pha 1 - 2 giọt tinh dầu (Bƣởi, Quế, 

Gừng) vào 10-20ml dầu nền (dầu dừa, hƣớng dƣơng) dùng 1 lƣợng vừa đủ massage trực tiếp 

lên vùng bụng, hoặc bắp chân, bắp tay nơi có tích tụ mỡ thừa theo chiều kim đồng hồ tầm 30 

phút sau đó rửa sạch bằng nƣớc Pha với nƣớc uống: Pha 1-2 giọt tinh dầu vào cốc nƣớc ấm 

để uống giúp đào thải độc tố và chất béo dƣ thừa. Nên sử dụng vào buổi sáng. Có thể dùng 

tinh dầu Gừng, Chanh, Cam, bạc hàMassage 1-2 giọt tinh dầu (Bƣởi, Chanh, Cam, bạc hà) 

lên cổ, tay và ngực khi có cảm giác thèm ăn hoặc nhỏ 1 giọt vào lòng bàn ty xoa đều rồi úp 

tay lên sát mũi để hít trực tiếp.Sử dụng kết hợp máy khuếch tán hoặc đèn xông tinh dầu trong 

phòng ngủ và phòng làm việc 

151   

Tinh dầu Hoa Nén đƣợc chƣng cất thủ công từ các bộ phận nhƣ thân, lá, cành của thực vật 

không qua chăm sóc bằng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, hoàn toàn thiên nhiên 

theo các phƣơng thức chiết xuất hơi nƣớc, ép lạnh nên tinh dầu thu đƣợc là thành phần hữu 

cơ hoàn toàn không pha chế thêm các dung môi hoặc hóa chất. Đặc biệt dòng sản phẩm tinh 

dầu tràm cao cấp đƣợc chƣng cất theo quy trình hiện đại sử dụng thiết bị chƣng cất bằng điện 

có quy trình tách khử andehyde giúp tinh dầu thu đƣợc tinh túy hơn. Và hơn hết đƣợc chƣng 

cất từ vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP không sử dụng phân thuốc hóa học, thuốc 
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trừ sâu, quy trình trồng kiểm tả chất lƣợng nghiêm ngặt, nên hoàn toàn đạt tiêu chuẩn hữu cơ 

an toàn với sức khỏe. 

152 

Chung 

Chung 

Tinh dầu sẽ 

lƣu hƣơng 

trong bao 

lâu? 

Nhƣng nay 

thấy công ty 

thay đổi 

chính sách 

chiết khấu 

mua theo số 

lƣợng, nhƣ 

vậy có phải 

sẽ sớm bão 

hoà trên thị 

trƣờng sau 

2,3 năm 

hoạt động 

nhƣ các hệ 

thống bán 

mỹ phẩm và 

thực phẩm 

chức năng 

không? 

 

 

 

 

 

Tinh dầu thiên nhiên có tính chất khuếch tán mạnh trong không khí để tạo mùi hƣơng, nên 

khi sử dụng thì hƣơng thơm tinh dầu sẽ nhanh bay hơi. Mỗi một tinh dầu có thành phần khác 

nhau nên độ khuếch tán khác nhau. Chẳng hạn nhƣ tinh dầu sả chanh, bạc hà và quế các cấu 

tử tinh dầu có cấu trúc không chặt chẽ nên khả năng khuếch tán nhanh và mạnh, chính tính 

chất này làm khƣớu giác của các loài côn trùng nhƣ muỗi, kiến gián khó chịu và bỏ đi xa và 

hƣơng thơm cũng lƣu hƣơng nhanh hơn tầm 30-60 phút. Vì vậy những tinh dầu bạc hà, quế, 

sả chanh thƣờng chọn để xông phòng hoặc xịt đuổi côn trùng làm sạch không gian.    Để 

không gian thơm mát thƣờng xuyên và phát huy tối đa công dụng sát khuẩn đuổi côn trùng 

nên xông tinh dầu với các dụng cụ khuếch tán nhƣ đèn xông tinh dầu (thích hợp không gian 

phòng ngủ) hoặc máy khuếch tán tinh dầu (thích hợp phòng khách)    Một số loại tinh dầu 

hoa nhƣ oải hƣơng, lài, ngọc lan và đặc biệt là hoa hồng các cấu tử liên kết chặt chẽ hơn nên 

khi sử dụng nó thì mùi hƣơng sẽ lƣu lại lâu hơn các loại tinh dầu khác nên các loại này có thể 

treo tủ quần áo hoặc dùng 1 giọt xoa vào cổ, phía sau tay hoặc cổ tay để dùng thay nƣớc hoa 

vừa tạo đƣợc mùi thơm tự nhiên vừa an toàn sức khỏe 

153 

Công ty Hoa Nén đƣợc hình thành và phát triển trên thị trƣờng từ năm 2015 đến nay. Việc 

xây dựng một bảng giá hợp lý và chính sách để phát triển hệ thống bán hàng là việc cần thiết 

và phải đảm bảo với nhu cầu và xu hƣớng của thị trƣờng. Hiện nay việc kinh doanh online là 

một xu hƣớng tất yếu, mỗi một cá nhân đều có thể bán hàng và lan tỏa sản phẩm mà họ 

muốn. Kinh doanh online thƣờng có ƣu điểm ko cần vốn đầu tƣ nhiều nhƣ trƣớc đây kinh 

doanh ofline cửa hàng chỉ dành cho những ngƣời có điều kiện vốn và mặt bằng. Nhận thấy 

đƣợc xu hƣớng kinh doanh hiện tại và mong muốn lan tỏa sản phẩm tốt cho sức khỏe đến với 

mọi ngƣời nhiều hơn công ty đã tiến hành cải cách chính sách mới với những ƣu điểm vƣợt 

bật hơn chính sách cũ:- Xây dựng một hệ thống bán hàng văn hóa, chân chính và có thể cải 

thiện thu nhập nâng cao chất lƣợng cuộc sống- Lan tỏa chia sẻ những giá trị chữa lành của 

tinh dầu đến với nhiều ngƣời hơn qua hệ thống CTV bán hàng vốn khởi nghiệp 0 đồng cho 

đến vài trăm nghìn đồng- Tạo điều kiện tối đa cho hệ thống phát triển lên những vị trí bán 

hàng cao hơn Đại lý, Nhà phân phối, Chi nhánh. Việc phát triển sẽ không bị giới hạn theo 3 

cấp bậc nhƣ trƣớc đây. Những thành viên có khả năng và đầu tƣ thời gian công sức vào việc 

bán hàng sẽ có điều kiện phát triển không giới hạn xây dựng hệ thống bán hàng của mình 
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ngày một lớn mạnh hơn. Thành quả là xứng đáng với sự phát triển của mỗi ngƣời và có thể 

sống với nghề bán hàng chân chính nhƣ một nguồn thu nhập chủ đạo.- Việc nhập hàng theo 

số lƣợng tạo điều kiện cho các cấp tạo ra các chƣơng trình khuyến mãi kích thích khách hàng 

mua, giới thiệu, gom đơn hoặc mua tặng, mua chung với giá ƣu đãi từ đó vô tình chúng ta tạo 

ra những ngƣời cộng sự lan tỏa giúp tiết kiệm thời gian tƣ vấn, chốt đơn, công đóng gói ship 

hàng... và quan trọng tạo ra những khách hàng tiềm năng hoặc có thể giúp họ trở thành cộng 

sự bán hàng cho chính mình- Xu hƣớng làm việc theo đội nhóm sẽ giúp chúng ta giảm bớt áp 

lực và có thể hỗ trợ nhau thƣờng xuyên, công việc liên tục không bị gián đoạn đáp ứng 

nhanh kịp thời cho khách hàng. Chính sách mới sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bạn làm việc đó. 

154 Chung 

Tôi muốn 

gửi trả lại 

các vỏ chai 

để cty xử lý, 

thì công ty 

có hỗ trợ 

cƣớc phí gì 

không nếu 

tôi ở xa? 

Cảm ơn chị đã có những ý kiến đóng góp rất tích cực và góp phần bảo vệ môi trƣờng ạ. Việc 

sử dụng chai thủy tinh để đóng gói tinh dầu cần yêu cầu chai sạch và đảm bảo chất lƣợng. 

Nên hiện tại nếu thu gom lại chai thủy tinh đã qua sử dụng để tái chế thì tốn rất nhiều chi phí 

xử lý và phí vận chuyển cao dễ vỡ nên hiện tại cty chƣa có kế hoạch để tái chế sử dụng đƣợc 

ạ.  Về việc tái chế sử dụng vỏ chai thủy tinh mình có thể tận dụng để làm vật trang trí, lọ hoa 

nhỏ tạo nên những không gian mới lạ và sáng tạo hoặc mình có thể phân loại rác thủy tinh để 

bỏ vào các điểm thu gom các nhân viên thu gom có thể phân loại, tái chế vào những việc cần 

thiết ạ 

155 Chung 

Tôi muốn 

làm cộng 

tác viên 

chính sách 

nhƣ thế 

nào? 

Chào bạn, rất vui vì bạn đã quan tâm và muốn đồng hành cùng Hoa Nén. Cộng tác viên Hoa 

Nén có chính sách nhƣ sauQuyền lợi: đƣợc hỗ trợ thông tin sản phẩm, bài viết, tƣ liệu bán 

hàng, đƣợc tham gia vào các buổi đào tạo bán hàng cùng công tyTrách nhiệm: bán hàng theo 

bảng giá niêm yết, đăng đúng thông tin về sản phẩm, công tyCó hai hình thức cộng 

tácChuyển đơn: Bạn có thể đăng bài bán hàng, chốt đơn và chuyển thông tin khách hàng về 

cty gửi hàng, mỗi đơn hàng phát thành công sẽ đƣợc chiết khấu 18% (không bao cƣớc). Số 

tiền chiết khấu sẽ đƣợc đối trừ vào đơn hàng sau hoặc tổng kết và chuyển khoản cho CTV 

vào ngày mồng 5 tháng kế tiếp.Nhập đơn: Bạn đăng bài bán hàng nhập hàng theo số lƣợng từ 

5 sản phẩm trở lên đƣợc chiết khấu 20%/tinh dầu tràm và 22% đối với các loại khác. Khi bạn 

nhập đơn hàng từ 1 triệu trở lên sẽ đƣợc bao cƣớc. 

156 Chung 
Tôi muốn 

mua tinh 

Tất cả các loại tinh dầu thiên nhiên đều có thể pha với nƣớc để lau sàn. Tuy nhiên với đặc 

tính sát khuẩn, khử mùi và đuổi côn trùng hiệu quả thì tinh dầu sả chanh và sả java rất phù 
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dầu lau sàn? hợp để lau sàn bạn nhé. Chỉ cần 3-5 giọt tinh dầu nhỏ vào chậu nƣớc lau sàn sẽ đánh bay mùi 

hôi, khử khuẩn hiệu quả và mang lại không gian thơm mát dễ chịu đuổi đƣợc muỗi, kiến và 

các loại côn trùng nhỏ 

157 Chung 

Tôi ở nƣớc 

ngoài, tôi 

muốn mua 

tinh dầu thì 

mua nhƣ thế 

nào? 

Chào bạn rất vui vì bạn đã quan tâm đến sản phẩm tinh dầu thiên nhiên Hoa Nén. Việc vận 

chuyển tinh dầu ra nƣớc ngoài hiện tại chị phí rất cao và thời gian vận chuyển khá lâu do chỉ 

vận chuyển chủ yếu qua đƣờng thủy và đƣờng bộ. Bạn cần mua tinh dầu gì chúng tôi sẽ hỗ 

trợ tƣ vấn bạn lên đơn. Bạn vui lòng cho chúng tôi xin thông tin đê kiểm tra bên vận chuyển 

báo phí ship lại để bạn chuyển khoản chúng tôi sẽ đóng hàng gửi bạn sớm nhất nhé. Để tiết 

kiệm thời gian và chi phí vận chuyển bạn có thể tham khảo sử dụng chai lớn hoặc mua nhiều 

sản phẩm về dùng dần hoặc biếu tặng vì tinh dầu thời gian bảo quản 3 năm và rất tốt cho sức 

khỏe bạn  nhé! 

158 Chung 

Tôi thấy 

mùi tinh dầu 

hơi khó 

chịu? 

Tinh dầu Hoa Nén đƣợc sản xuất từ thiên nhiên mang đậm đặc trƣng của từng loại nguyên 

liệu và hoàn toàn đậm đặc. Một số loại tinh dầu có mùi thơm dịu nhẹ có thể hít ngửi trực tiếp 

nhƣ tinh dầu tràm, Thái bình du... các loại có mùi hƣơng đậm, nếu ngửi trực tiếp vào lọ tinh 

dầu sẽ có mùi nồng, nên khi sử dụng cần dùng đến MKT và đèn xông tinh dầu để khuếch tán 

một lƣợng nhỏ tinh dầu để không khí đƣợc khử khuẩn và mùi hƣơng thoang thoảng sẽ giúp 

chúng ta thấy dễ chịu hơn.  

Bạn có thể cho mình biết bạn đang sử dụng tinh dầu gì để đƣợc hỗ trợ cụ thể hơn ạ 

159 Chung 

Trẻ em có 

xông hơi 

bằng tinh 

dầu đƣợc 

không? 

Xông hơi phải thực hiện bằng nƣớc nóng trùm khăn kín nên khiến trẻ có thể dễ bị bỏng nếu 

trẻ bất cẩn. Việc xông hơi khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi để lƣu thông khí huyết nên khuyên 

dùng cho trẻ từ 10 tuổi trở lên và sử dụng tầm 3-5 giọt tinh dầu cho mỗi lần xông có sự giám 

sát của bố mẹ đề phòng bị bỏng hoặc ngạt hơi. Đối với trẻ nhỏ mình nên xông tinh dầu với 

máy khuếch tán hoặc đèn xông tinh dầu trong phòng ngủ hoặc phòng khách. Nếu bé bị cảm 

lạnh có thể dùng tràm để massage trực tiếp vào vùng ngực và lƣng, lòng bàn chân cho bé 

ngày 2-3 lần 

160 Chung 

Trẻ em từ 

mấy tuổi có 

thể sử dụng 

đƣợc những 

tinh dầu 

Việc xông tinh dầu với dụng cụ khuếch tán có thể sát khuẩn không gian và hầu hết không 

gây kích ứng với mọi lứa tuổi khi hít phải một lƣợng nhỏ. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ đặc biệt 

trẻ sơ sinh cơ thể chƣa hoàn thiện kể cả hệ hô hấp cũng đang còn non yếu nên nếu nhà có trẻ 

nhỏ tốt nhất là sử dụng tinh dầu tràm, hoặc có thể dùng thêm sả chanh với lƣợng 2-4 giọt/lần 

xông với dụng cụ khuếch tán 
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khác (ngoài 

tinh dầu 

tràm)? 

Tinh dầu tràm có tính ấm nhẹ nên có thể bôi trực tiếp lên da, các loại tinh dầu khác có tính 

nóng nên dùng tinh dầu pha loãng với dầu dừa hoặc dầu hƣớng dƣơng theo tỷ lệ 1:20 khi 

massage cho trẻ từ 2 tuổi trở lên 

161 Chung 

Không hài 

lòng về sản 

phẩm thì xử 

lý nhƣ thế 

nào? 

Chào bạn, đầu tiên rất cảm ơn bạn đã lựa chọn Hoa Nén để mua hàng, với thời gian công ty 

thành lập cho đến nay đã đƣợc 6 năm và vùng nguyên liệu xƣởng sản xuất theo quy trình 

khép kín Hoa Nén luôn cam kết chất lƣợng từ thiên nhiên. Kkhách hàng khi mua sản phẩm 

đều đƣợc hỗ trợ xem hàng kiểm tra với bƣu tá trƣớc khi nhận và hầu nhƣ không có khách 

nào hoàn lại. Hoa Nén xin gửi bạn một số phản hồi của khách đã từng sử dụng sản  phẩm của 

cty họ rất hài lòng và mua lại giới thiệu cho gia đình bạn bè. Bạn nhận hàng có thể kiểm tra 

sản phẩm nếu không đúng chất lƣợng nhƣ chúng tôi cam kết bạn có thể từ chối nhận hàng 

cty sẽ thu hồi lại và hoàn tiền nếu bạn đã thanh toán 

 

162 Chung 

Mua nhiều 

có thêm quà 

và miễn 

ship không? 

Chào bạn tinh dầu Hoa Nén bán lẻ theo bảng giá niêm yết và chúng tôi luôn biết ơn và muốn 

tri ân khách hàng 

Đối với khách hàng ở thành phố Huế đƣợc miễn phí vận chuyển, khách ngoại tỉnh miễn ship 

đơn hàng từ 400k 

Đơn hàng từ 5 sản phẩm bất kỳ trở lên sẽ đƣợc giảm 10% bạn nhé 

Tinh dầu thiên hệ ngày nay là một xu hƣớng giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe đặc biệt phòng 

các bệnh về hô hấp nâng cao hệ miễn dịch. Nếu bạn đã tin dùng có thể giới thiệu bạn bè mua 

chung hoặc mua tặng cho ba mẹ ông bà ngƣời thân để đƣợc ƣu đãi hơn bạn nhé 

163 Chung 

Vì sao có 

thƣơng hiệu 

Tinh dầu 

Hoa Nén? 

Hoa Nén có 

ý nghĩa gì? 

Tinh dầu Hoa Nén là thƣơng hiệu của công ty từ lúc mới thành lập cho đến nay. Hoa Nén 

xuất phát từ tên của một thành phần không thể thiếu trong sản phẩm đặc trƣng của công ty là 

Tinh dầu tràm ngâm củ nén. Với dƣợc tính kháng sinh phòng trị các bệnh về hô hấp cảm lạnh 

của củ nén đã đƣợc ông bà ta lƣu truyền để chăm sóc hỗ trợ trị ho cảm cho trẻ nhỏ. Hoa Nén 

đúc kết kinh nghiệm đó kết hợp vào kinh nghiệm sử dụng tinh dầu tràm để đƣa ra dòng sản 

phẩm đặc trƣng hữu dụng này. Vì vậy cái tên Tinh dầu Hoa Nén gắn liền với dòng sản phẩm 

này ạ 

164 Chung 
Vì sao tinh 

dầu Quế 

Gián là loại động vật có hai râu (xúc tu) phát triển giúp cảm nhận mùi vị và bụng có bộ phận 

nhỏ chứa "cerci" bộ phận thụ cảm rất nhạy cảm với luồng không khí xung quanh. Vì vậy sử 

dụng tinh dầu là một biện pháp hữu hiệu trong việc đuổi côn trùng. Đặc biệt tinh dầu quế với 
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diệt gián? khả năng khuếch tán mạnh mùi nồng và có độ nóng cao làm rối loạn các bộ phận thụ cảm 

mùi làm nó khó chịu và tránh xa 

165 Chung 

Vì sao tinh 

dầu sả 

chanh khử 

mùi? 

Tinh dầu sả chanh có mùi thơm dễ chịu, vị cay, tính nóng ấm với thành phần chính là citral 

(65-85%), geraniol là hai hoạt chất có tính sát khuẩn dễ bay hơi nên đƣợc sử dụng để khử 

mùi thuốc lá, phòng bếp, phòng vệ sinh, khử mùi khai do bé tè dầm hoặc có thể xịt vào 

những nơi côn trùng ẩn nấp làm chúng khó chịu và tránh đi. Để tạo hƣơng thơm tự nhiên  và 

không khí thơm sạch thƣờng xuyên hơn thì nên sử dụng tinh dầu sả chanh nguyên chất kết 

hợp các dụng cụ khuếch tán tinh dầu 

166 Chung 

Nƣớc súc 

miệng tinh 

dầu này có 

cơ sở khoa 

học nào 

kiểm chứng 

chƣa? 

Nƣớc muối làm tăng độ pH trong khoang miệng, ức chế sự tăng trƣởng của vi khuẩn. Tinh 

dầu tràm với thành phần Cineol và α-Terpineol sẽ giúp diệt các vi khuẩn, kháng viêm giúp 

khoang miệng sạch sẽ. Tinh dầu bạc hà với thành phần menthol có độ khuếch tán mạnh, 

mang lại cảm giác the mát giúp khử mùi và mang lại hƣơng thơm dịu nhẹ cho hơi thở. Việc 

kết hợp 3 thành phần này sẽ tạo ra dung dịch súc miệng giúp giảm đau, phòng ngừa viêm lợi, 

vết loét và làm dịu cơn đau họng, mang lại hơi thở thơm mát tự tin. 

Công thức pha nƣớc súc miệng là hòa tan hỗn hợp gồm 500ml nƣớc muối sinh lý + 2 giọt 

tinh dầu tràm + 2 giọt tinh dầu bạc hà. Nên súc miệng bằng hỗn hợp nƣớc muối và tinh dầu 

2-3 lần mỗi ngày sau mỗi bữa ăn và lúc đi ngoài về để phòng và bảo vệ sức khỏe răng miệng 

hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn vào sâu bên trong. 

167 Chung 

Vì sao tinh 

dầu tràm có 

thể sử dụng 

trực tiếp lên 

da, còn các 

tinh dầu 

khác thì 

không? Tôi 

có thử thoa 

tinh dầu 

trực tiếp lên 

da thì thấy 

Tinh dầu tràm ít gây kích ứng và có tính ấm nhẹ có thể bôi trực tiếp lên da kể cả bé sơ sinh 

và bé nhỏ. Tinh dầu thiên nhiên đƣợc chiết xuất từ các bộ phận của cây nhƣ thân, lá, cành, 

quả... với độ đặm đặc cao nên hạn chế sử dụng trực tiếp lên da. Tinh dầu nguyên chất có tính 

nóng việc sử dụng trực tiếp có thể gây phản ứng khô da, mẫn đỏ hoặc nặng hơn có thể bị 

bỏng nhẹ Tinh dầu nguyên chất làm da nhạy cảm hơn với ánh sáng có thể gây sạm, đổi màu 

daCác nghiên cứu cho thấy việc chăm sóc da cơ bản không cần nhiều hơn 1 – 5% tinh dầu. 

Khoảng 5% tinh dầu đƣợc hấp thu vào cơ thể qua da, nhƣng nếu sử dụng nguyên chất thì tỉ lệ 

sẽ cao hơn. Vậy nên cần pha loãng tinh dầu với các loại dầu nền nhƣ dầu dừa dầu hƣớng 

dƣơng để giúp da dƣỡng ẩm và thẩm thấu lƣợng vừa đủ tinh dầu cung cấp cho daMỗi ngƣời 

có một độ nhạy cảm với nồng độ pha loãng với tinh dầu khác nhau. Nên trƣớc khi sử dụng 

nên pha loãng và dùng thử trên 1 vùng da nhỏ tầm 24h để đo độ nhạy cảm của da trƣớc bạn 

nhéLợi ích khi pha loãng tinh dầu*Việc pha loãng tinh dầu ngoài tránh lãng phí còn mang lại 
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không có 

vấn đề gì? 

khá nhiều lợi ích tuyệt vời nhƣ:Tăng tác dụng của tinh dầu và ngăn ngừa các rủi ro kích ứng 

da.Pha loãng với dầu nền giúp hƣơng thơm tinh dầu lƣu lại lâu hơn.Dầu nền cũng có tác 

dụng chăm sóc da và sức khoẻ riêng đặc biệt trong việc dƣỡng ẩm và hạn chế bắt nắngGiảm 

tốc độ bay hơi của tinh dầu.Tiết kiệm và hiệu quả nhiều hơn nên hãy pha loãng tinh*Nếu 

muốn tạo không gian thơm mát sạch khuẩn thì có thể dùng máy khuếch tán hoặc đèn xông 

tinh dầu 

168 Chung 

Với giá trị 

chia sẻ và 

phụng sự 

cộng đồng, 

nhƣng với 

giá thành 

thành này 

thì những 

ngƣời dân 

có thu nhập 

thấp sẽ khó 

tiếp cận? 

Giá trị chia sẻ và phụng sự cộng đồng là mục đích mà công ty Hoa Nén luôn đƣa lên hàng 

đầu. Vì vậy luôn cam kết đảm bảo chất lƣợng sản phẩm mang lại giá trị sức khỏe, lan tỏa yêu 

thƣơng hạnh phúc đến mọi nhà. Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất đậm đặc thì công ty muốn 

lan tỏa đến mọi ngƣời ý thức tiết kiệm sử dụng đúng tránh lãng phí. Việc trân trọng từng giọt 

dầu chính là chúng ta đang trân quý từng giọt tinh chất mà thiên nhiên ban tặng bên cạnh đó 

chúng ta cũng đang trân quý công sức mồ hôi của những ngƣời làm ra và lan tỏa nó đến với 

mình. Nhƣ vậy việc sử dụng tinh dầu một cách đúng đắn tránh lãng phí là chúng ta đang 

chung lan tỏa giá trị chia sẻ cùng cộng đồng và phụng sự xá hội. Giá trị của chúng ta cho đi 

không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần giúp cải thiện chất lƣợng cuộc 

sống. 

169 Chung 

Vùng 

nguyên liệu 

tinh dầu 

tràm của 

Hoa Nén 

đƣợc chăm 

sóc nhƣ thế 

nào? 

Vùng nguyên liệu của công ty đƣợc bảo tồn và trồng mới theo các tiêu chuẩn VietGAP. 

Nguyên liệu đƣợc trồng tại Thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, xã Phong Hiền, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vùng đất cát là một chiếc nôi và nơi mà cây tràm gió tự nhiên 

phát triển mạnh và cho chất lƣợng tinh dầu cao nhất. Bên cạnh đó công ty còn sử dụng các 

kỹ thuật canh tác thủ công, sử dụng các loại phân bón vi sinh, nguồn nƣớc sạch, hoàn toàn ko 

sử dụng phân bón hóa học và các loại thuốc trừ sâu do vậy sản phẩm lá tràm thu đƣợc là 

nguyên liệu "sạch" không tồn dƣ kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật. Lá tràm thu hoạch 

đúng thời vụ thời điểm để chƣng cất mang lại những giọt tinh dầu hàm lƣợng cineol cao nhất 

170 Chung 

Xông tinh 

dầu liên tục 

(cả ngày 

hoặc cả 

Tinh dầu thiên nhiên vốn dĩ là những chiết xuất tinh túy từ cây cỏ có tác dụng hỗ trợ tăng 

cƣờng sức khỏe, thƣ giãn tinh thần, sát khuẩn không khí. Việc sử dụng tinh dầu thiên nhiên 

trong các không gian phòng ngủ, phòng khách là một biện pháp giúp tạo nên một không gian 

sống sạch, tốt cho sức khỏe. Việc sử dụng liên tục các dụng cụ khuếch tán tinh dầu sẽ ko ảnh 
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đêm) có gây 

ảnh hƣởng 

gì không, 

nhất là khi 

trong nhà có 

trẻ nhỏ? 

hƣởng đến sức khỏe nhƣng chúng ta cần lƣu ý:Tránh sự lãng phí không cần thiết: thông 

thƣờng chỉ nên xông máy khuếch tán và đèn xông tầm 2-3 tiếng thì lúc đó không khí sẽ bảo 

hòa tinh dầu khi chúng ta tắt máy thì lƣợng tinh dầu đó vẫn tỏa hƣơng dần trong không gian. 

Dừng tầm 1-2 tiếng sau đó sẽ sử dụng tiếp tục. Mỗi lần xông với máy khuếch tán thì chỉ nên 

sử dụng tầm 3-5 giọt tinh dầu, đèn xông chỉ nên sử dụng 2-3 giọtSử dụng máy khuếch tán và 

đèn xông liên tục sẽ làm cho máy hoạt động không đƣợc nghỉ ngơi ảnh hƣởng tới chất lƣợng 

và độ bền của dụng cụSử dụng tinh dầu liên tục khiến chúng ta bị nhờn mùi và không cảm 

nhận đƣợc hƣơng thơm. Bên cạnh đó một số loại côn trùng cũng có hiện tƣợng nhƣ vậy nên 

hiệu quả xua đuổi côn trùng cũng bị giảm bớt 

171 Chung 

Cây tràm 

bao lâu thì 

cho thu 

hoạch một 

lần? 

tràm gió là một loại cây gỗ nhỏ trồng và phát triển tốt ở các vùng đất cát, đồi. Đƣợc thu 

hoạch sau 2 năm trồng, mỗi năm thu hoạch đƣợc 3 lần nếu chăm sóc tốt thì có thể thu hoạch 

4 lần/năm, với năng suất trung bình 9-12 tấn/ha/năm. 

172 
Bộ sản 

phẩm 

Trám hƣơng 

du trong 

BSP tinh 

hoa miền 

hƣơng ngự 

là? 

Trám là tên gọi cổ xƣa của cây tràm gió lâu năm. Du có nghĩa là dầu. Trám hƣơng du đƣợc 

gọi tên để chỉ ra dòng sản phẩm tinh dầu tràm cao cấp đƣợc chƣng cất từ nguyên liệu lá cây 

tràm gió lâu năm có hàm lƣợng tinh dầu cao và thành phần cineol đạt chuẩn xấp xỉ 60% 
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D. MỘT SỐ BÀI VIẾT THAM KHẢO 

1. Tinh dầu tràm: 

ĐÔI ĐIỀU VỀ DẦU TRÀM HUẾ 

#TinhdầutràmHuế là một sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế, là món quà không thể thiếu của mỗi du khách khi đến 

với Huế. Tinh dầu tràm Huế là sự tiếp nối danh tiếng và kế thừa chất lƣợng cùng phƣơng pháp sản xuất dầu tràm Huế vốn đã 

rất nổi tiếng từ thời nhà Nguyễn. Trong suốt hơn 350 năm giai đoạn chín Chúa, mƣời ba Vua nhà Nguyễn, dầu tràm Huế luôn 

nằm trong danh mục các sản phẩm phải cống nộp (tiến Vua)1. Tƣơng truyền, tổ nghề dầu tràm xứ Huế là những ngƣời thợ 

nấu dầu sả từ Đàng Ngoài theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa lập ấp, khai hoang và nơi khởi nguồn nghề chƣng cất dầu 

tràm ở chân đèo Phƣớc Tƣợng thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đó, những ngƣời chƣng cất dầu 

tràm nơi đây đƣợc coi là những ―cây đại thụ trong nghề‖. 

Với danh tiếng là sản phẩm tiến Vua, dầu tràm Huế đã đƣợc buôn bán khắp Đông Dƣơng vào những năm 30 của thế kỉ XX và 

trở thành một sản phẩm thƣơng mại nổi tiếng. Ngƣời đặt nền móng cho việc thƣơng mại hóa này là từ gia đình Tôn Thất, một 

gia đình hoàng tộc thuộc dòng dõi Định Viễn Quận Vƣơng (hoàng tử thứ 6 của vua Minh Mệnh) với việc mở ra hơn 3.000 đại 

lý buôn bán dầu tràm tới tất cả các nƣớc Đông Dƣơng2. 

Nhờ công dụng cùng với sự nổi tiếng rộng rãi, dầu tràm Huế đã đƣợc tặng thƣởng rất nhiều danh hiệu cao quí nhƣ: Long bội 

tinh (năm 1930); Kim Khánh hạng nhì và Ngân tiền hạng ba (năm 1931); Chứng chỉ danh dự cùng một pho tƣợng gỗ tại cuộc 

đấu xảo Trí tri Hải Phòng; Ngân tiền hạng nhất và phần thƣởng hạng nhất tại cuộc Đấu xảo Mỹ nghẹ  Huế; Chứng chỉ danh dự 

tại cuộc Đấu xảo Khoa học Hà Nội; Bằng cấp hạng nhất (tại hội chợ Phụ nữ Sài Gòn). 

Cứ nhƣ thế, theo thời gian, ngƣời dân xứ Huế tiếp tục truyền thống nấu dầu tràm để lƣu giữ nghề ông cha để lại, đồng thời 

liên tục đúc kết kinh nghiệm sản xuất và phát huy sáng tạo để tạo ra sản phẩm có chất lƣợng ngày một nâng cao, đáp ứng nhu 

cầu cũng nhƣ các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe của con ngƣời trong giai đoạn mới. Việc chuyển từ "nấu" dầu tràm sang 

phƣơng pháp "chƣng cất" của ngƣời Huế đã tạo ra sản phẩm tinh dầu tràm với hàm lƣợng dƣợc chất cao hơn hẳn sản phẩm 

thời xƣa, đặc biệt là hàm lƣợng Cineol (từ 40-60%). 

Thị trƣờng tiêu thụ của tinh dầu tràm Huế tiếp nối thị trƣờng tiêu thụ của sản phẩm dầu tràm truyền thống, đó là thị trƣờng 

tiêu thụ không chỉ có trên địa bàn Huế mà trên khắp cả nƣớc và các quốc gia khác ở khu vực châu Á, châu  u hay châu Mỹ. 

Tinh dầu tràm Huế có mùi thơm dịu nhẹ đặc trƣng (không nồng, không hắc), hƣơng thơm lƣu lại lâu và không bị bám dính 

trên da sau khi bay hơi. 

https://www.facebook.com/hashtag/tinhda%CC%82%CC%80utra%CC%80mhue%CC%82%CC%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXt4TcbisE2vjEvU0Ss_UYYnHXA3wKXakTl4cZLWOIroPpp41JbMkDRMV9YwBjgV4qmTqG7n0CMNRXYDIlI_fyojLywKALcAwlJMmuDs1grc13AZ9jwateQjbWVmwkeZQnBpEaN_hDFuas9Kx2iis9y&__tn__=*NK-R
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Đặc thù của sản phẩm tinh dầu tràm ―Huế‖ có đƣợc là do cây tràm trong khu vực địa lý đƣợc trồng trên đất Feralit và đất cát, 

đất có hàm lƣợng Fe và hàm lƣợng Mg2+ cao (hàm lƣợng Fe từ 4,17 - 6,17 mg/kg, hàm lƣợng Mg2+ từ 1,0 - 2,96 meq/100g), 

đất chua (độ pH từ 3,25 - 5,57) và nghèo dinh dƣỡng, ít mùn (hàm lƣợng mùn từ 0,78 - 4,13 %). 

Thừa Thiên Huế là tỉnh có lƣợng mƣa nhiều nhất nƣớc, lƣợng mƣa trung bình hằng năm đạt 2.500 đến 3.800 mm cao hơn 

trung bình cả nƣớc với lƣợng mƣa từ 1.500 đến 2.000 mm. Tuy nhiên, lƣợng mƣa lớn đó chỉ tập trung trong một thời gian 

ngắn từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là thời gian thu hoạch tràm nguyên liệu 

chủ yếu tại Thừa Thiên Huế, số ngày mƣa của tỉnh Thừa Thiên Huế là khoảng 59 ngày với tổng lƣợng mƣa trung bình là 612 

mm, thấp hơn nhiều so với các khu vực địa lý khác nhƣ Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Tây Ninh. Đây là một trong những 

lý do dẫn tới tinh dầu tràm Huế có hàm lƣợng Cineol cao hơn. Điều này phù hợp với các nghiên cứu của tác giả Khuất Thị 

Hải Ninh (2009, 2016)3, lƣợng mƣa thấp vào mùa khô làm tăng hàm lƣợng tinh dầu và tăng tỷ lệ Cineol, lƣợng mƣa cao vào 

mùa mƣa làm giảm hàm lƣợng và giảm tỷ lệ Cineol trong lá tràm. 

Cây tràm là cây ƣa nắng. Khi số giờ nắng tăng thì cây sẽ quang hợp đƣợc nhiều hơn, đồng thời quá trình hô hấp giảm. Điều 

này dẫn tới, cây tổng hợp đƣợc nhiều chất hơn, trong đó có Cineol. Tổng số giờ nắng trung bình năm tại Thừa Thiên Huế là 

1.900 giờ - phù hợp với sự phát triển của cây tràm, cho chất lƣợng tinh dầu tràm cao. 

Ngoài điều kiện địa lý tự nhiên, tinh dầu tràm Huế vẫn luôn giữ đƣợc danh tiếng và chất lƣợng của mình còn là do phƣơng 

pháp sản xuất đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong đó công đoạn thu hoạch nguyên liệu, thời gian nấu tràm 

nguyên liệu và quá trình gia nhiệt là công đoạn quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp tới tính ổn định về chất lƣợng tinh dầu tràm. 

Tại khu vực địa lý, từ khoảng tháng 3 đến tháng 8, ngƣời dân tiến hành chọn cành lá bánh tẻ có độ dài khoảng 30 cm, lá dày, 

to có vị cay trên cây tràm trên 4 tuổi để thu hái (thu hái 2 lần/cây, lần 2 cách lần 1 khoảng 3 - 4 tháng). 

Ngƣời dân trong khu vực địa lý chú trọng tới thời gian bắt đầu cấp nhiệt cho nồi nấu tràm cho đến khi kết thúc công đoạn nấu 

tràm, thời gian này luôn nằm trong khoảng từ 4 -5 giờ. Thời gian nấu quá ngắn dƣới 4 giờ thì tinh dầu tràm thu đƣợc có chất 

lƣợng không cao, do chƣa chiết xuất đƣợc hết tinh dầu trong lá tràm. Thời gian nấu quá 5 giờ, tinh dầu sẽ lẫn các tập chất 

khác. Trong quá trình chƣng cất tinh dầu tràm, nhiệt độ trong khi chƣng cất đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

Khi bắt đầu chƣng cất, ngƣời dân cung cấp nhiệt lƣợng lớn để nƣớc trong nồi sôi nhanh, sau đó, nhiệt lƣợng đƣợc cung cấp 

đều và vừa phải (duy trì nhiệt độ trong nồi nấu tràm từ 100 - 120oC). Nếu nhiệt độ duy trì quá cao (lớn hơn 145oC) sẽ gây 

tràn chất lỏng vào ống ngƣng, trong đó có nhựa cây sau này hòa tan vào dầu làm giảm chất lƣợng tinh dầu. Bên cạnh đó, 

nhiệt độ cao sẽ dẫn tới những cấu phần ester, Cineol trong tinh dầu tràm bị thủy giải cho ra acid và alcol ảnh hƣởng xấu tới 

chất lƣợng tinh dầu. Nhiệt độ quá thấp (nhỏ hơn 80oC) tuy không ảnh hƣởng lớn tới chất lƣợng tinh dầu tràm, nhƣng ảnh 

hƣởng tới năng suất tinh dầu thu đƣợc. 

(Theo: Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế) 
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Ps: Ngày 03/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4656/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 

dẫn địa lý số 00096 cho sản phẩm tinh dầu tràm ―Huế‖ 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2626200467669844 

 

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện dự án bảo tồn cây tràm gió và cấp chứng chỉ VietGAP vùng nguyên liệu tràm gió - Hoa Nén 

rất thành công. Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan, UBND xã Phong Hiền... và bà con nhân dân rất nhiều nhiều. 

CTY #HoaNén thành lập đƣợc 5 năm, trên nền tảng làng nghề thủ công truyền thống của địa phƣơng với sứ mệnh là tạo ra 

dòng #TINHDẦUTRÀMHUẾ và tinh dầu dầu thiên nhiên chất lƣợng cao, chắc lọc những tinh hoa của vùng đất và văn hóa 

đặc sắc của xứ Huế để đƣa vào trong sản phẩm. Hiện nay sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên khắp 63 tỉnh thành. 

Khi chúng tôi thành lập công ty, thì cây tràm gió tự nhiên gần nhƣ bị cạn kiệt, bởi cách khai thác tận diệt của ngƣời dân. Nên 

việc tôi làm đầu tiên là nghiên cứu và khảo sát tìm cách #bảotồn lại cây này trong nhiều năm liền, cũng gặp không ít khó 

khăn và thách thức, nhƣng cuối cùng chúng tôi đã nhận đƣợc sự đồng thuận, giúp đỡ của chính quyền và bà con huyện Phong 

Điền, đặc biệt là sự phối hợp hỗ trợ từ phía Dự Án Trƣờng Sơn Xanh tại TT Huế, các chuyên gia bảo tồn của Đại học Nông 

Lâm, Đơn vị tƣ vấn và cấp chứng chỉ VietGAP…, đã giúp chúng tôi thực hiện việc bảo tồn và phát triển cây tràm gió tạo nên 

vùng nguyên liệu hàng chục hecta theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phong Hiền của Công ty và bà con nơi đây trong 2 năm 

qua. 

Với mong muốn là bảo tồn đƣợc cây tràm gió bản địa và nhân bản đƣợc nguồn gen quý của loại cây này; đồng thời duy trì và 

tạo ra những sản phẩm cao cấp về tinh dầu tràm của Huế, cũng nhƣ các dòng sp tinh dầu thiên nhiên nguyên chất khác nhƣ 

sả, gừng, quế, bạc hà… để phục vụ cộng đồng. 

Chúng tôi luôn cam kết về chất lƣợng sản phẩm; Hệ thống bán lẻ của Hoa Nén trên toàn quốc, ship hàng COD nhanh chóng. 

Chúng tôi luôn luôn tuyển Nhà phân phối và Đại lý bán hàng trên toàn quốc. 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2440808472875712 

 

TINH DẦU TRÀM HUẾ - HOA NÉN 

ĐI LÊN TỪ CHẤT LƢỢNG 

Tinh dầu Tràm Huế - Hoa Nén, với kinh nghiệm chƣng cất tinh dầu tràm lâu đời, dựa trên nguồn cây tràm gió thiên nhiên có 

sẵn ở huyện Phong Điền. Chúng tôi đã duy trì và phát triển nghề truyền thống nấu dầu tràm của gia đình và quê phƣơng. 

Trƣớc thực trạng về sản phẩm tinh dầu tràm trên thị trƣờng hiện nay, có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng đến chất lƣợng khác 

nhau. Ngƣời tiêu dùng thiếu thông tin về xuất xứ của sản phẩm kể cả cách nhận biết đâu là tinh dầu tràm nguyên chất, đâu là 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2626200467669844
https://www.facebook.com/hashtag/hoan%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVII3NU7T6DRzPjq2Ns1_MC0BBk902Vsz0O6_kvsc84DLvG5T5ezm6O_KO6UEpukOUKHda5szE8SyrUb6KmjJrGlkbYReh4UqaEOcEBF26gyr-1yGOMwvorncDR_UcDZzKNRqBOJqgV20g4Npy8lAh0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhd%E1%BA%A7utr%C3%A0mhu%E1%BA%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVII3NU7T6DRzPjq2Ns1_MC0BBk902Vsz0O6_kvsc84DLvG5T5ezm6O_KO6UEpukOUKHda5szE8SyrUb6KmjJrGlkbYReh4UqaEOcEBF26gyr-1yGOMwvorncDR_UcDZzKNRqBOJqgV20g4Npy8lAh0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/b%E1%BA%A3ot%E1%BB%93n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVII3NU7T6DRzPjq2Ns1_MC0BBk902Vsz0O6_kvsc84DLvG5T5ezm6O_KO6UEpukOUKHda5szE8SyrUb6KmjJrGlkbYReh4UqaEOcEBF26gyr-1yGOMwvorncDR_UcDZzKNRqBOJqgV20g4Npy8lAh0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2440808472875712
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dầu pha trộn kém chất lƣợng. Năm 2015, chúng tôi quyết định xây dựng thƣơng hiệu tinh dầu tràm Huế - Hoa Nén, dựa vào 

nền tảng nghề gia truyền có từ lâu đời của gia đình và quê hƣơng. Xƣởng sản xuất, xây dựng tại Thôn Đông Lâm, xã Phong 

An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với hệ thống nồi chƣng cất lớn bằng Inox, công suất 1 tấn lá tràm tƣơi/nồi 

chƣng cất; 10 nồi/1 ngày, đạt sản lƣợng đầu ra 20-25lít/ngày. Phân phối trên toàn quốc, đến nay Hoa Nén đã từng bƣớc khẳng 

định vị trí và lòng tin của khách hàng với sản phẩm đƣợc chiết xuất từ thiên nhiên. 

THÀNH PHẦN CÔNG DỤNG CỦA TINH DẦU TRÀM HUẾ - HOA NÉN  

Với 2 thành phần chính đó là: Eucalypol (Cineol) và α– Terpineol, có khả năng kháng khuẩn và ức chế virus (virus cúm 

H5N1) khá cao. Năm 2015, Trung tâm Kiểm nghiệp thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế cấp Phiếu 

kiểm nghiệm cho tinh dầu tràm Hoa Nén, hàm lƣợng Cineol cao 67,5%, đã tự tin khẳng định công dụng vƣợt trội nhất là: 

- Giữ ấm cơ thể cho bé, chống cảm mạo, phong hàn; 

- Phòng và hỗ trợ trị sổ mũi, cảm cúm, kích thích long đờm, tăng khả năng giảm ho hiệu quả; 

- Giúp giảm đau bụng, ăn không tiêu hoặc đầy hơi ở trẻ em và ngƣời lớn; 

- Xoa tan các vết cắn của côn trùng nhƣ muỗi, kiến một cách nhanh chóng; 

- Massage cơ chữa đau nhức xƣơng khớp ở ngƣời cao tuổi. 

- Đặc biệt dùng rất tốt cho trẻ sơ sinh và sản phụ. Ngoài ra còn là liệu pháp chăm sóc và cơ thể an toàn. 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÉP KÍN 

Tinh dầu tràm Hoa Nén với quy trình khép kín từ khai thác vùng nguyên liệu tự nhiên đến chƣng cất, đóng gói và phân phối 

sản phẩm, không qua một đơn vị sản xuất trung gian nào. Vì vậy, đã kiểm soát chất lƣợng một cách tuyệt đối từ nguyên liệu 

lá tràm gió thu hái về, kỹ thuật chƣng cất bằng phƣơng pháp lôi cuốn hơi nƣớc; chất lƣợng tinh dầu nguyên chất và đậm đặc, 

ổn định qua các mùa; quá trình đóng gói sản phẩm tỉ mỉ + tem niêm phong nắp chống hàng giả, đến hoàn thiện sản phẩm tinh 

tế khi ra thị trƣờng. 

HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO SẢN PHẨM  

Chất lƣợng sản phẩm là vấn đề đƣợc Hoa Nén đặt lên hàng đầu, tuy nhiên để sản phẩm đƣợc lƣu hành trên thị trƣờng đảm 

bảo pháp lý, Hoa Nén đã xây dựng đầy đủ hồ sơ, bao gồm: Phiếu kiểm định chất lƣợng do Sở Y tế Thừa Thiên Huế cấp, xác 

nhận công bố chất lƣợng sản phẩm của Chi Cục đo lƣờng chất lƣợng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp; 

đăng ký và sử dụng mã số, mã vạch do Viện Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt Nam (GS1 Vietnam) cấp. Đặc biệt Hoa Nén đã đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho thƣơng hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

Cùng với tinh dầu tràm, Công ty đã chú trọng sản xuất thêm tinh dầu sả Huế và các tinh dầu khác, làm đa dạng hóa sản phẩm 

nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng tinh dầu thiên nhiên cho khách hàng để thay thế cho các sản phẩm khác. 
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THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Hoa Nén đã tiếp cận rộng rãi đến ngƣời tiêu dùng trong 63 tỉnh thành và nhiều 

nƣớc trên thế giới nhƣ: Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Mã Lai, Nhật Bản, Pháp, Anh, Mỹ, Thủy Sĩ, Đan Mạch, Nga, Canada, 

Hàn Quốc… đƣợc ngƣời tiêu dùng đáng giá cao về chất lƣợng, bao bì sản phẩm. 

Thời gian tới, chúng tôi tập trung xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn mang tính chất sản xuất lâu dài, tiếp tục đầu tƣ xây 

dựng thêm hệ thống chƣng cất cải tiến nâng công xuất, bảo đảm cung cấp với số lƣợng lớn, chất lƣợng ổn định phấn đấu để 

xuất khẩu vào thị trƣờng khu vực ĐNA. Phát triển hệ thống phân phối đa dạng, đủ năng lực và uy tín cao. 

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐÃ ĐƢỢC GHI NHẬN 

Năm 2016, Hoa Nén đƣợc tôn vinh: ―Thƣơng hiệu uy tín, sản phẩm chất lƣợng, dịch vụ tin dùng‖ do Liên hiệp Khoa học phát 

triển DN VN, Văn phòng Quốc hội, Cục sở hữu trí tuệ, Trung tâm chống hàng giả tổ chức và trao tặng;  

Tháng 9 năm 2017, Cty Hoa Nén đƣợc huyện Phong Điền bình chọn giải nhất về ―sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

năm 2017‖ 

Tháng 10 năm 2017, đạt ―danh hiệu hàng Việt Nam chất lƣợng cao phù hợp tiêu chuẩn‖ năm 2017. Do Trung ƣơng hội 

nghiên cứu hoa học về Đông Nam Á- Việt Nam; Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ - Cục Sở hữu trí tuệ… Cấp Chứng nhận.  

MỤC TIÊU CỦA THƢƠNG HIỆU 

Hoa Nén tập trung xây dựng thành công một đặc sản xứng tầm của Cố đô Huế, thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc, đặc 

trƣng của địa phƣơng. Tạo ra dòng sản phẩm đúng chuẩn của Huế, giúp ngƣời dùng tìm lại cảm giác và tác dụng đích thực 

của tinh dầu tràm xứ Huế. (hạn chế những sản phẩm pha trộn kém chất lƣợng đang tràn ngập thị trƣờng). 

Với mong muốn sản phẩm tinh dầu tràm Huế nguyên chất - Hoa Nén đƣợc vƣơn xa hơn nữa đến thị trƣờng các nƣớc trong 

khu vực. Hoa Nén sẵn sang kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển đa dạng và bền vững của làng 

nghề truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm. Và tinh dầu tràm Hoa Nén luôn cam kết với chất lƣợng cao, đảm đảm an toàn, góp 

phần bảo vệ con ngƣời, bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Tinh dầu tràm Huế - Hoa Nén từng bƣớc khẳng định là thƣơng hiệu đáng 

tin cậy cho sức khoẻ mọi ngƣời./. 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT TINH  

Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Website: http://tinhdauhoanen.com 

Facebook: http://facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue 

Email: tinhdauhoanen@gmail.com 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/1832921183664447 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0sBMe3JKOS_H5Lb_LKydEStiGd6fg4tJH26M4Pe6pihbl1EZt_Zaz5bBc&h=AT1vHu_na6GscmNi_i0Wf7jMwitNzES9Y5I245K3VptHFJ2TCCY5XAcFc_sWpX8tmkwY0_3avNhuLMf7F2vbDZk_qYchtWOYZY6MIwP5OejgnIfznlE9k6nAFHzp7F9EiGNIS9JardKaA64-69c&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2nFguveoFnzzCDM1PcsPOsVI2u7aOIsEWjfE8ePwETgkUAUoET4WdgMZVYulmxsdACtw64AInuLG6r4ECvC5xiTngPk_0gU6tMzyZQrUk9hvwnLYBn0OFbUU3jvBNPQeN1nV9ct0FJQLqKM090G9znlA
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/?__cft__%5b0%5d=AZU6Uh0LvCvdsyQd9vTD0ydacffPRSFmdCdEGjp0oe_j6QCZalu2qJxjuCRrpPRvAxs8rsnQxZUSs_n_zxccmCA-yiS7GJBGtDxt4xYwztkxER8XoDI1EVXb6CQ68c_yAgg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/posts/1832921183664447
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Trám Du Cao là là sản phẩm kết hợp tinh dầu tràm Huế nguyên chất với những 

phƣơng pháp kỹ thuật cô đặc hiện đại, khoa học.  

Giữ nguyên các tính năng tuyệt vời của tinh dầu tràm Huế nguyên chất. Giúp hỗ trợ 

điều trị cảm mạo, phong hàn, nhức đầu, sổ mũi, kích thích hô hấp, làm sảng khoái khi 

mệt mỏi, các chứng đau lƣng cấp, mãn. Viêm khớp chân tay co duỗi khó khăn, nhức 

mỏi cơ bắp, bong trật gân do lao động hoặc khi chơi thể thao, vết côn trùng cắn. 

 

 

NHỮNG ĐIỀU MẸ CẦN LƢU Ý KHI TẮM BÉ VÀO MÙA ĐÔNG  

Cơ thể bé rất nhạy cảm và khó thích nghi với thời tiết trời lạnh giá của mùa đông. 

Vì vậy nếu không đƣợc tắm rửa và giữ ấm đúng cách, bé rất dễ bị cảm lạnh, ốm sốt. 

Em xin chia sẻ một vài lƣu ý nhỏ khi tắm cho bé nhƣ sau:  

𝐊𝐡𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐞 𝐧 𝐜𝐨  𝐢 𝐡𝐞   𝐭 𝐪𝐮𝐚  𝐧 𝐚 𝐨: Mẹ nên tắm đến chỗ nào thì cởi chỗ đó, không nên 

cởi hết quần áo bé ra một lúc.  

𝐓𝐚  𝐦 𝐭𝐮   𝐝𝐮 𝐨  𝐢 𝐥𝐞  𝐧 𝐭𝐫𝐞 𝐧: Mẹ rửa chân cho bé đầu tiên sau đó tắm dần lên trên, gội 

đầu cho bé sau cùng để tránh bé bị lạnh khi đang ƣớt.  

Vệ sinh hằng ngày: Chỉ cần lau sạch cơ thể với nƣớc ấm và đặc biệt chú ý vệ sinh và 

lau khô phần cơ thể từ dƣới rốn tới chân.  

Chú 𝐲  𝐭𝐡𝐨  𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐚  𝐦: Không nên tắm cho bé sớm quá hoặc muộn quá, thời gian tắm 

tốt nhất từ 10h -15h. Khi tắm nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vào nƣớc ấm tắm cho bé để phòng ngừa cảm lạnh, cảm ho, tránh gió.  

Đ𝐚 𝐦 𝐛𝐚 𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞  𝐭 đ𝐨   trong phòng và nhiệt độ nƣớc tắm đủ ấm  

Với những bƣớc đơn giản trên, sức khỏe của bé sẽ đƣợc bảo vệ tốt trong mùa đông này đó ạ, mẹ nhớ lƣu lại nhé! 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1351740385164209&set=a.509775306027392 

 

𝐂𝐡𝐨  𝐧𝐠 𝐜𝐚 𝐦 𝐥𝐚 𝐧𝐡, đ𝐮   𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐞 𝐧 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚  𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐦  Thời tiết chuyển lạnh, #TinhdầutràmHoaNén vẫn giúp bé giữ ấm, 

phòng cảm lạnh, ho, sổ mũi, ngạt mũi, khử sạch vi khuẩn,... Một điều rất đặc biệt ở tinh dầu tràm là tác dụng làm ấm nhƣng 

không gây nóng, bỏng rát da, rất an toàn cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai, sau sinh. Chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu tràm 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=2102016233254214&attachment_id=864039224162153&message_id=mid.%24gAAd3xcrlLUZ94J22YV3r1gISqEsU
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=2102016233254214&attachment_id=864039224162153&message_id=mid.%24gAAd3xcrlLUZ94J22YV3r1gISqEsU
https://www.facebook.com/photo?fbid=1351740385164209&set=a.509775306027392


126 

 

vào nƣớc ấm tắm cho bé hoặc thoa vào gan bàn chân, lƣng, ngực, bụng giúp giữ ấm cơ thể 

bé, phòng ngừa cảm lạnh cho bé thật hiệu quả. Vậy nên một lọ tinh dầu tràm Hoa Nén để 

trong nhà vào mùa đông này là điều rất cần thiết.  

Chúng tôi cam kết: Chiết xuất từ 100% lá tràm gió tự nhiên theo phƣơng pháp chƣng cất 

thủ công truyền thống Hoàn tiền 100% nếu sử dụng không hiệu quả Trân trọng biết ơn! 

Hotline: 0965653399 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1335162473488667&set=a.509775306027392 

 

#Nênxứcdầuhaykhông? 

1.Tinh dầu đƣợc ví nhƣ là nhựa sống của cây, mang sức sống, năng lƣợng tinh khiết 

nhất của dƣợc thảo từ thiên nhiên, nó mạnh hơn 50 -100 lần các loại thảo mộc đƣợc 

sấy khô.  

2.Với lịch sử phát triển hàng ngàn năm, tinh dầu đƣợc mệnh danh là báu vật của 

thiên nhiên, đƣợc phát triển thành phƣơng pháp trị liệu, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp 

trên toàn thế giới. Giữa thế kỉ 19, tinh dầu đƣợc tập trung nghiên cứu và trở thành 

một phƣơng pháp trị liệu tổng thể, phổ cập ở nhiều nƣớc nhƣ: Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp… 

3.Hiện nay, tinh dầu đƣợc rất nhiều ngƣời sử dụng thay thế các loại mỹ phẩm thông 

thƣờng, bởi tính an toàn trong sử dụng và gần nhƣ không có tác dụng phụ. Với 

những công dụng tuyệt vời trong chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, làm sạch không khí, rất đƣợc nhiều chuyên gia khuyên dùng. 

(Tổng hợp từ nguồn IT) 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2637850306504860&set=a.1379514299005140 

 

ĐÔI ĐIỀU VỀ DẦU TRÀM HUẾ 

#TinhdầutràmHuế là một sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế, là món quà không thể thiếu của mỗi du khách khi đến 

với Huế. Tinh dầu tràm Huế là sự tiếp nối danh tiếng và kế thừa chất lƣợng cùng phƣơng pháp sản xuâ t dầu tràm Huế vốn đã 

rất nổi tiếng từ thời nhà Nguyễn. Trong suốt hơn 350 năm giai đoạn chín Chúa, mƣời ba Vua nhà Nguyễn, dầu tràm Huế luôn 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1335162473488667&set=a.509775306027392
https://www.facebook.com/hashtag/n%C3%AAns%E1%BB%A9cd%E1%BA%A7uhaykh%C3%B4ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWgvM6ZKnDNQell7aG64I8G_ZoHgYtIMxXuLqofgNQpAXhrEIF1ATen1DIf5NDSEwIMYYTEKenrkqG5SSf0Vqp6cy-W4iI9wnd0AYipSdd02mTxrT60TB8uIv-qZU7bvuqRyEAt4h14sPNpCSzCKE_ajRXgT9n9uYQv3vZrnj37mR_a7q8A8Qhcij811V089TMOaxAyecjUt-huZ4ko6VX&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=2637850306504860&set=a.1379514299005140
https://www.facebook.com/hashtag/tinhda%CC%82%CC%80utra%CC%80mhue%CC%82%CC%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLFupwr0RavcRUviLYhlEg3oAtrvCaeuijnILTogB6BH3IChmR26zg4eIJXmH-MVUbU_0RzVGQx-Gg8lGi5jKqLxNn53e7etoL1MAPpB17U8T3Box6u815R8G1QUPxChYmB595UOQU2NJGpZl8jj22Faf9LN6m_8AShpGtq_Zu4YeVQKgs4AWzjktncK1TIt7BUvrl0EAS6lIkBBp970PN&__tn__=*NK-y-R
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nằm trong danh mục các sản phẩm phải cống nộp (tiến Vua)1. Tƣơng truyền, tổ nghề dầu tràm xứ Huế là những ngƣời thợ 

nấu dầu sả từ Đàng Ngoài theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa lập ấp, khai hoang và nơi khởi nguồn nghề chƣng cất dầu 

tràm ở chân đèo Phƣớc Tƣợng thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đó, những ngƣời chƣng cất dầu 

tràm nơi đây đƣợc coi là những ―cây đại thụ trong nghề‖. 

Với danh tiếng là sản phẩm tiến Vua, dầu tràm Huế đã đƣợc buôn bán khắp Đông Dƣơng vào những năm 30 của thế kỉ XX và 

trở thành một sản phẩm thƣơng mại nổi tiếng. Ngƣời đặt nền móng cho việc thƣơng mại hóa này là từ gia đình Tôn Thất, một 

gia đình hoàng tộc thuộc dòng dõi Định Viễn Quận Vƣơng (hoàng tử thứ 6 của vua Minh Mệnh) với việc mở ra hơn 3.000 đại 

lý buôn bán dầu tràm tới tất cả các nƣớc Đông Dƣơng2. 

Nhờ công dụng cùng với sự nổi tiếng rộng rãi, dầu tràm Huế đã đƣợc tặng thƣởng rất nhiều danh hiệu cao quí nhƣ: Long bội 

tinh (năm 1930); Kim Khánh hạng nhì và Ngân tiền hạng ba (năm 1931); Chứng chỉ danh dự cùng một pho tƣợng gỗ tại cuộc 

đấu xảo Trí tri Hải Phòng; Ngân tiền hạng nhất và phần thƣởng hạng nhất tại cuộc Đấu xảo Mỹ nghệ Huế; Chứng chỉ danh dự 

tại cuộc Đấu xảo Khoa học Hà Nội; Bằng cấp hạng nhất (tại hội chợ Phụ nữ Sài Gòn). 

Cứ nhƣ thế, theo thời gian, ngƣời dân xứ Huế tiếp tục truyền thống nấu dầu tràm để lƣu giữ nghề ông cha để lại, đồng thời 

liên tục đúc kết kinh nghiệm sản xuất và phát huy sáng tạo để tạo ra sản phẩm có chất lƣợng ngày một nâng cao, đáp ứng nhu 

cầu cũng nhƣ các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe của con ngƣời trong giai đoạn mới. Việc chuyển từ "nấu" dầu tràm sang 

phƣơng pháp "chƣng cất" của ngƣời Huế đã tạo ra sản phẩm tinh dầu tràm với hàm lƣợng dƣợc chất cao hơn hẳn sản phẩm 

thời xƣa, đặc biệt là hàm lƣợng Cineol (từ 40-60%). 

Thị trƣờng tiêu thụ của tinh dầu tràm Huế tiếp nối thị trƣờng tiêu thụ của sản phẩm dầu tràm truyền thống, đó là thị trƣờng 

tiêu thụ không chỉ có trên địa bàn Huế mà trên khắp cả nƣớc và các quốc gia khác ở khu vực châu Á, châu  u hay cha u Mỹ. 

Tinh dầu tràm Huế có mùi thơm dịu nhẹ đặc trƣng (không nồng, không hắc), hƣơng thơm lƣu lại lâu và không bị bám dính 

trên da sau khi bay hơi. 

Đặc thù của sản phẩm tinh dầu tràm ―Huế‖ có đƣợc là do cây tràm trong khu vực địa lý đƣợc trồng trên đất Feralit và đất cát, 

đất có hàm lƣợng Fe và hàm lƣợng Mg2+ cao (hàm lƣợng Fe từ 4,17 - 6,17 mg/kg, hàm lƣợng Mg2+ từ 1,0 - 2,96 meq/100g), 

đất chua (độ pH từ 3,25 - 5,57) và nghèo dinh dƣỡng, ít mùn (hàm lƣợng mùn từ 0,78 - 4,13 %). 

Thừa Thiên Huế là tỉnh có lƣợng mƣa nhiều nhất nƣớc, lƣợng mƣa trung bình hằng năm đạt 2.500 đến 3.800 mm cao hơn 

trung bình cả nƣớc với lƣợng mƣa từ 1.500 đến 2.000 mm. Tuy nhiên, lƣợng mƣa lớn đó chỉ tập trung trong một thời gian 

ngắn từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là thời gian thu hoạch tràm nguyên liệu 

chủ yếu tại Thừa Thiên Huế, số ngày mƣa của tỉnh Thừa Thiên Huế là khoảng 59 ngày với tổng lƣợng mƣa trung bình là 612 

mm, thấp hơn nhiều so với các khu vực địa lý khác nhƣ Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Tây Ninh. Đây là một trong những 

lý do dẫn tới tinh dầu tràm Huế có hàm lƣợng Cineol cao hơn. Điều này phù hợp với các nghiên cứu của tác giả Khuất Thị 
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Hải Ninh (2009, 2016)3, lƣợng mƣa thấp vào mùa khô làm tăng hàm lƣợng tinh dầu và tăng tỷ lệ Cineol, lƣợng mƣa cao vào 

mùa mƣa làm giảm hàm lƣợng và giảm tỷ lệ Cineol trong lá tràm. 

Cây tràm là cây ƣa nắng. Khi số giờ nắng tăng thì cây sẽ quang hợp đƣợc nhiều hơn, đồng thời qua  trình hô hấp giảm. Điều 

này dẫn tới, cây tổng hợp đƣợc nhiều chất hơn, trong đó có Cineol. Tổng số giờ nắng trung bình năm tại Thừa Thiên Huế là 

1.900 giờ - phù hợp với sự phát triển của cây tràm, cho chất lƣợng tinh dầu tràm cao. 

Ngoài điều kiện địa lý tự nhiên, tinh dầu tràm Huế vẫn luôn giữ đƣợc danh tiếng và chất lƣợng của mình còn là do phƣơng 

pháp sản xuất đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong đó công đoạn thu hoạch nguyên liệu, thời gian nấu tràm 

nguyên liệu và quá trình gia nhiệt là công đoạn quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp tới tính ổn định ve   chất lƣợng tinh dầu tràm. 

Tại khu vực địa lý, từ khoảng tháng 3 đến tháng 8, ngƣời dân tiến hành chọn cành lá bánh tẻ có độ dài khoảng 30 cm, lá dày, 

to có vị cay trên cây tràm trên 4 tuổi để thu hái (thu hái 2 lần/cây, lần 2 cách lần 1 khoảng 3 - 4 tháng). 

Ngƣời dân trong khu vực địa lý chú trọng tới thời gian bắt đầu cấp nhiệt cho nồi nấu tràm cho đến khi kết thúc công đoạn nấu 

tràm, thời gian này luôn nằm trong khoảng từ 4 -5 giờ. Thời gian nấu quá ngắn dƣới 4 giờ thì tinh dầu tràm thu đƣợc có chất 

lƣợng không cao, do chƣa chiết xuất đƣợc hết tinh dầu trong lá tràm. Thời gian nấu quá 5 giờ, tinh dầu sẽ lẫn các tập chất 

khác. Trong quá trình chƣng cất tinh dầu tràm, nhiệt độ trong khi chƣng cất đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

Khi bắt đầu chƣng cất, ngƣời dân cung cấp nhiệt lƣợng lớn để nƣớc trong nồi sôi nhanh, sau đó, nhiệt lƣợng đƣợc cung cấp 

đều và vừa phải (duy trì nhiệt độ trong nồi nấu tràm từ 100 - 120oC). Nếu nhiệt độ duy trì quá cao (lớn hơn 145oC) sẽ gây 

tràn chất lỏng vào ống ngƣng, trong đó có nhựa cây sau này hòa tan vào dầu làm giảm chất lƣợng tinh dầu. Bên cạnh đó, 

nhiệt độ cao sẽ dẫn tới những cấu phần ester, Cineol trong tinh dầu tràm bị thủy giải cho ra acid và alcol ảnh hƣởng xấu tới 

chất lƣợng tinh dầu. Nhiệt độ quá thấp (nhỏ hơn 80oC) tuy không ảnh hƣởng lớn tới chất lƣợng tinh dầu tràm, nhƣng ảnh 

hƣởng tới năng suất tinh dầu thu đƣợc. 

(Theo: Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế) 

Ps: Ngày 03/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4656/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 

dẫn địa lý số 00096 cho sản phẩm tinh dầu tràm ―Huế‖ 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2626200467669844 

 

𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐀  𝐔 𝐓𝐑𝐀 𝐌 𝐇𝐔𝐄   𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄 𝐍 𝐂𝐇𝐀  𝐓 

Từ bao đời nay, từ cây tràm mọc hoang và cây ném tự trồng để làm gia vị. Tất cả đều là vị thuốc đã đƣợc đúc kết và truyền 

đời trong dân gian mà ngƣời dân xứ Huế đã tinh tế hoà trộn để tạo nên 1 biệt dƣợc đơn giản lƣu truyền để hộ thân khi thời tiết 

trái gió trở trời cũng nhƣ phòng ho, phòng dịch bằng cách "xức dầu" mỗi ngày!  

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2626200467669844
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#TinhdầutràmHoaNén giúp bé giữ ấm, phòng ho, sổ mũi, ngạt mũi, hỗ trợ điều trị chƣớng bụng đầy hơi, khử sạch vi 

khuẩn,... 

Chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vào nƣớc ấm tắm cho bé, sau khi tắm xong bạn thoa vào gan bàn chân, lƣng, ngực, 

bụng giúp bé thoải mái, tránh đƣợc muỗi và phòng ngừa cảm lạnh cho bé thật hiệu quả.  

 

#TRÁM_DU_CAO thực chất là tinh dầu #tràm cô đặc lại thành dạng rắn, mang đầy đủ tính 

chất và công dụng của tinh dầu tràm. 

Nhƣng, ở dạng cao thì sự tiện dụng của nó là gì??? 

Không lo đổ vỡ  

Có thể mang đi máy bay  

Thuận tiện mang theo trong những chuyến du lịch  

Tiết kiệm khi sử dụng 

Gọn nhẹ tiện dụng 

Sử dụng đƣợc cho mọi lứa tuổi  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2803183616624412/ 

 

BÉ KHỎE “NÉ” ỐM VẶT NHỜ BÍ QUYẾT CỦA MẸ 

Sức đề kháng của bé có tốt thì bé mới không bị ốm vặt. Nhất là thời điểm nắng nóng nhƣ 

hiện nay, nhiều loại vi khuẩn sinh sôi phát triển khiến cơ thể bé mất cơ chế tự bảo vệ, dễ 

dàng bị các bệnh vặt tấn công hơn. 

Vì vậy, để bảo vệ bé mẹ hãy dùng tinh dầu tràm nguyên chất Hoa Nén để bảo vệ sức khỏe 

bé yêu trong thời điểm giao mùa này nhé! 

Mỗi ngày trƣớc khi ra ngoài và lúc trƣớc khi ngủ mẹ chỉ cần bôi cho bé một chút tinh dầu 

tràm Hoa Nén vào lòng bàn chân cho bé. Kết hợp với massage ở hai huyệt dũng tuyền giữa 

lòng bàn chân trong mấy phút là mẹ đã có thể yên tâm bé không bị cảm lạnh, cảm cúm, ho, sổ mũi,..rồi! 

https://www.facebook.com/photo?fbid=396389544853144&set=a.186469489178485 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tinhd%E1%BA%A7utr%C3%A0mhoan%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUz5DnrM0mfWGs4OTz9x-J8YLfcBsXq6oiOGNxfmpMf7g-xNh43QBh7OCCFodQya4UKBqefUuxEqFhotp1gacvWc_FyE5JgpkscqvyWVpAe641xul6oTV7ce7D7aW8UGclkwh7kWDNxHdI8yVE-DpuEVugja_lv6lmnXcx5witJWrSDlKY52j3QU0fl8fv3D8A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tr%C3%A1m_du_cao?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCcHqjog_UDVC0rkaMkD58zoFMeaZKas8WyeqE-5YRst21TmdDR17YcyzYINlQ-uHGa0rdPvycamhV2RlvMNSKKuFF6dFZhQtqDiGO-bNKcyDUI9_yDjliUZsEI4r353jSI_PV-Zdgf5mmERF_Si-cUjpLC-W7fKVKfao1p-MPDrm4sq_ltqs6g0BD5olv4ls&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tra%CC%80m_co%CC%82_%C4%91a%CC%A3%CC%86c?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCcHqjog_UDVC0rkaMkD58zoFMeaZKas8WyeqE-5YRst21TmdDR17YcyzYINlQ-uHGa0rdPvycamhV2RlvMNSKKuFF6dFZhQtqDiGO-bNKcyDUI9_yDjliUZsEI4r353jSI_PV-Zdgf5mmERF_Si-cUjpLC-W7fKVKfao1p-MPDrm4sq_ltqs6g0BD5olv4ls&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2803183616624412/
https://www.facebook.com/photo?fbid=396389544853144&set=a.186469489178485
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LÝ DO ĐỂ BẠN MUA MỘT LỌ "CAO TRÀM" LÀ GÌ? 

Cao tràm Hoa Nén có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, đi đƣợc máy bay. 

Cao tràm có chất lƣợng và công dụng nhƣ tinh dầu tràm, phòng ho hen, cảm cúm... rất hiệu quả. 

Dạng ―cao‖ nên không lo đổ vỡ hay hao hụt đảm bảo chất lƣợng cũng nhƣ sự tiện lợi cho ngƣời sử dụng. 

Nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên. 

 

 

Bạn dùng tinh dầu có nguyên chất không? 

Với quy trình sản xuất khép kín công ty Hoa Nén CAM KẾT những gì chúng tôi làm là 

thật và mang CHẤT LƢỢNG THẬT phục vụ khách hàng tốt nhất 

Ngoài ra chúng tôi luôn cung cấp giống cây Tràm gió phục vụ nhu cầu canh tác của ngƣời 

dân 

HÃY THỬ MỘT LẦN TIN TƢỞNG – CHÖNG TÔI SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN SỰ 

HÀI LÕNG  

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1229712860700296 

 

MẸ ƠI! 

XOA TINH DẦU TRÀM CHO CON ĐI! 

Vào buổi tối khi đi ngủ hay trƣớc khi ra ngoài mẹ chỉ cần thoa một chút tinh dầu tràm 

Hoa Nén vào gan bàn chân con. Sau đó, ấn huyệt Dũng Tuyền và massage cho ấm chân 

con. 

Lúc này phần tinh dầu tràm sẽ có tác dụng ủ ấm lòng bàn chân, tạo hiệu ứng giáng khí, 

lƣu thông khí huyết, đƣa phần nóng phía trên xuống dƣới bàn chân, nhờ đó giúp con dứt 

cơn ho, phòng chống cảm lạnh cho con. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=321791635646269&set=a.111612739997494 

 

GIẢI ĐÁP CÂU HỎI TINH DẦU TRÀM HOA NÉN CÓ ĐẮT KHÔNG? 

Đáp: KHÔNG  

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1229712860700296
https://www.facebook.com/photo?fbid=321791635646269&set=a.111612739997494
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Vì: 

Chúng tôi có NGUỒN NGUYÊN LIỆU đạt tiêu chuẩn #VietGAP = Hiểu rõ nguồn gốc 

Chúng tôi là đơn vị CHƢNG CẤT = Hiểu rõ quy trình 

Chúng tôi là đơn vị SẢN XUẤT = Hiểu rõ chất lƣợng 

Chúng tôi trung thực về THỂ TÍCH (Chai tròn chuẩn) 

Chúng tôi xây dựng THƢƠNG HIỆU qua những lần thử thách bằng những bằng khen, chứng nhận của cơ quan chức năng 

Chúng tôi xây dựng UY TÍN qua sự tin dùng, trở lại, giới thiệu của khách hàng 

Sản phẩm của chúng tôi là NGUYÊN CHẤT nên mỗi lần sử dụng chỉ cần 2-3 giọt, mỗi ngày sử dụng 3-4 lần, => 1 lọ 

100ml dung trong vòng 3-4 tháng => Bé KHỎI ỐM VẶT 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1153881184950131 

 

TINH DẦU TRÀM - BẢO BỐI BẢO VỆ CON YÊU 

Những ngày đông chen lẫn ngày nắng, tiết trời thay đổi liên tục khiến bố mẹ lo lắng vì bé con dễ ốm các căn bệnh hô hấp nhƣ 

ho, cảm cúm…. Bố Mẹ ơi đừng lo, vì đã có tinh dầu tràm Hoa Nén cho con yêu của mình. 

 Thành phần Cineol và α-Terpineol trong tinh dầu tràm gió phòng cảm lạnh cho bé khi đi chơi ngoài trời lạnh, khi tắm hay 

ngủ vào ban đêm hoặc bôi cho bé khi bị muỗi cắn côn trùng đốt... 

Chỉ với một ―bảo bối‖ nhỏ xinh, tiện lợi, mẹ sẽ an tâm vì con yêu đƣợc bảo vệ khỏi gió lạnh, mƣa rét. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020991041572480&set=pb.100009847817132.-2207520000..&type=3 

 

CỦ NÉN có tên khoa học là Allium Odorum L. 

(Ở Huế gọi là ném, miền Bắc gọi là hành tăm) 

Theo Đông y, CỦ NÉN có vị cay, ngọt, tính ôn có tác dụng kiện vị, trợ tiêu hóa, giải cảm... 

Thành phần chủ yếu là chất kháng sinh alixin có tác dụng diệt vi khuẩn rất mạnh, chống cảm cúm, sát trùng đƣờng hô hấp, 

chống đầy hơi, chƣớng bụng, ho, viêm họng... 

Các dƣợc tính quý trong  CỦ NÉN kết hợp với TINH DẦU TRÀM  nguyên chất giúp tăng tối đa sức đề kháng, 

kháng viêm, kháng cảm mạo. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/293165988508834 

https://www.facebook.com/hashtag/vietgap?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWUbLykA54Uk5RxbYNISLY3LLSzDbvtnY13WxuquSdZsSnnT-Fk2PjqjIUTFuVCiIAw1TKMHCuYiPERIY08Uxhf68SIX7kXucaFUCTkDOmX7kP_-HzdcYnkPKj_d66fftpBitk3RhG7KWH2H_ZOu3ep&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1153881184950131
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020991041572480&set=pb.100009847817132.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/293165988508834
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CÔNG DỤNG "THẦN KỲ" CỦA TINH DẦU TRÀM CÁC BỐ/MẸ NÊN BIẾT 

Thời tiết thay đổi thất thƣờng nên trẻ em thƣờng xuyên gặp phải các vấn đề về đƣờng hô hấp, đặc biệt là ho. Chắc hẳn 

các bố/mẹ vẫn thƣờng nghe về việc sử dụng tinh dầu tràm để tránh lạnh, ho, cảm cúm khi thời tiết thay đổi thất thƣờng? 

 Bố/Mẹ có biết tinh dầu tràm đƣợc biết đến là một thần dƣợc, một chất kháng sinh tự nhiên cực mạnh giúp bé yêu, sử 

dụng tinh dầu tràm cũng là cách vô cùng đơn giản mà lại cực hiệu quả để bảo vệ đƣờng hô hấp của bé. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/938297639841821 

 

CÙNG HOA NÉN TRẢI QUA MÙA ĐÔNG KHÔNG ỐM 

Cho dù thời tiết có lạnh đến đâu, nhƣng nếu bố mẹ bôi tinh dầu tràm Hoa Nén và áp dụng đúng quy tắc "4 ẤM 1 LẠNH" này 

thì bé yêu nhà bạn sẽ không bao giờ bị ốm trong những ngày mùa đông giá rét. 

Với "4 ấm", cha mẹ cần đảm bảo giữ ấm 4 bộ phận trên cơ thể bé, bao gồm: 

- Bàn tay ấm: Giữ ấm sao cho tay bé không đổ mồ hôi. 

- Lƣng ấm: Lƣng bé cũng nên đƣợc giữ ấm vừa phải, nếu bé bị đổ mồ hôi ở lƣng, mồ hôi 

sẽ thấm ngƣợc vào cơ thể bé dễ bị nhiễm lạnh. 

- Bụng ấm: Bụng đƣợc giữ ấm giúp bảo vệ dạ dày non nớt của bé. Dạ dày bị lạnh sẽ ảnh 

hƣởng không nhỏ tới hệ tiêu hóa cũng nhƣ khả năng hấp thụ thức ăn của bé. 

- Bàn chân ấm: Bàn chân chứa rất nhiều mạch và huyệt nên nếu bàn chân không đƣợc giữ 

ấm, bé có nguy cơ cao bị mắc các bệnh về đƣờng hô hấp nhƣ ho, cúm… 

―1 Lạnh‖: Bố mẹ giữ đầu bé thoáng nhƣng không để lạnh. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/977666565904928 

 

VÌ SAO TINH DẦU TRÀM NGÂM CỦ NÉN LẠI TỐT CHO SỨC KHỎE???  

Tinh dầu tràm ngâm củ nén là sự kết hợp giữa tinh dầu tràm và củ nén( hành tăm, hành trắng, ném, …) có mùi thơm dễ 

chịu, hiệu quả khi sử dụng cao hơn trong việc ngăn ngừa cảm mạo, trúng gió, nhức đầu, ho, hen, sổ mũi, trị dị ứng da, tiêu 

hóa kém, chƣớng bụng ở trẻ nhỏ... 

Tinh dầu tràm có nguồn gốc từ thiên nhiên, trong đó có nhiều thành phần quan trọng nhƣ: Cineol (67,5%), Eucalyptol, α-

Terpineol…Những hoạt chất này có tác sát khuẩn, ức chế virus, hỗ trợ điều trị cảm cúm, long đàm, giảm các cơn đau ở khớp 

tay, chân, trị các vết côn trùng cắn, làm da sƣng và ngứa… 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/938297639841821
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/977666565904928
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CỦ NÉN có chứa nhiều hợp chất lƣu huỳnh nhƣ metylpen tyldisulfid, pentylhydrodisulfid, và nhiều silic. Do đó củ nén 

có tính kháng sinh, có tác dụng kiện vị, trợ tiêu hóa, giải cảm, chống cảm cúm, sát trùng đƣờng hô hấp, chống sình bụng, ho, 

viêm họng… 

Sự kết hợp giữa tinh dầu tràm và củ nén sẽ cho dƣợc tính tăng lên gấp bội và là sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiệu quả đƣợc 

đúc kết kinh nghiệm của dân gian. Đối với các mẹ ở miền Trung, đặc biệt là ở Huế, tinh dầu tràm ngâm củ nén là sản phẩm 

cần thiết cho bé. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/881993108805608 

 

Vì sao cây Tràm Huế lại cho hàm lƣợng tinh dầu cao, tinh chất tốt và công dụng tuyệt vời. Nhận diện trực quan là: lá tràm 

rất dày, hình bầu và tròn do dƣỡng chất tốt, vò lá đƣa lên mũi đã ngào ngạt hƣơng thơm, chỉ cần thu hoạch đúng thời điểm lá 

trƣởng thành (k già k non), đốt lò đều tay và đủ thời lƣợng chúng ta sẽ có những giọt tinh dầu vàng óng thiên thanh thơm 

phức và hữu hiệu. 

#tinhdauhoanen 

Trở về với thiên nhiên! 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2244526922503869 

 

Thời tiết  vào đợt cao điểm nắng nóng  ở cả hai miền Bắc – Nam khiến điều hoà trở thành “vật bất ly thân” đối 

với cả ngƣời mẹ và em bé . 

Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với nhiệt độ: 

Nếu quá nóng, bé có thể sẽ bị nổi rôm sảy. 

Nếu quá lạnh, con đƣơng nhiên sẽ bị ho, ốm và thậm chí là viêm phế quản. 

Do đó, sử dụng điều hoà làm sao cho đúng cách, để nhiệt độ bao nhiêu là vừa luôn là nỗi băn khoăn của chị em mỗi khi 

hè về. 

Cùng HOA NÉN tìm hiểu một số quy tắc khi cho bé nằm điều hòa nhé  Sẽ rất hữu ích đấy  

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139910767167691 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/881993108805608
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdauhoanen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUofF0XC97XjXmtFCZbahc0gjOvTrdxaq1vaSXufgB8cwAYSMpVe1xdsyMIEuS06Ha4Gj8RqN8hMMk64uM3D3o-lk2wD8f2zN85VXhfTcniiQwut_XN34HWyypyJmq2YnxxaEasGHIxBV_g-6vua-hU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2244526922503869
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139910767167691
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Bạn dùng tinh dầu có nguyên chất không? 

Với quy trình sản xuất khép kín công ty Hoa Nén CAM KẾT những gì chúng tôi làm là thật và mang CHẤT LƢỢNG THẬT 

phục vụ khách hàng tốt nhất 

Ngoài ra chúng tôi luôn cung cấp giống cây Tràm gió phục vụ nhu cầu canh tác của ngƣời dân 

HÃY THỬ MỘT LẦN TIN TƢỞNG – CHÖNG TÔI SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN SỰ HÀI LÕNG  

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1229712944033621 

 

BẠN ĐÃ CÓ TRONG TÖI MÌNH SẢN PHẨM TINH DẦU BỎ TÖI CHƢA? 

ĐỂ HOA NÉN MÁCH NHỎ BẠN BỘ 3 SẢN PHẨM TINH DẦU CAO TRÀM BỎ TÖI SIÊU TIỆN LỢI NHA!!! 

Bộ 3 sản phẩm bỏ túi: Tinh dầu Tràm Bi Lăn, Thái Bình Du, Trám du Cao. Bộ sản phẩm này là sự lựa chọn lý tƣởng, 

tiện lợi, dễ dàng mang theo, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ việc chăm sóc sức khỏe hay lo ngại cảm lạnh, cảm ho, đau đầu… ảnh 

hƣởng đến công việc của mình vào bất kỳ thời gian nào trong ngày. 

- Tinh dầu tràm bi lăn Hoa Nén: Giúp phòng và điều trị cảm lạnh, ho, long đờm, đầy hơi, trƣớng bụng, khó tiêu, ợ chua, muỗi 

đốt, côn trùng cắn, kháng khuẩn, giảm đau 

- Thái Bình Du: Gíup phòng và điều trị sỗ mũi, ho, cảm lạnh, giảm vết sƣng, đau nhức do côn trùng đốt, giúp giữ ấm cơ thể, 

tạo hƣơng thơm ấm áp cho tinh thần thõa mái, thƣ giãn, giảm stress. 

- Trám Du Cao: Ngăn ngừa và điều trị cảm lạnh, cảm ho, muỗi đốt, côn trùng cắn, dị ứng ngoài da, mẫn ngứa. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/864543597217226 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1229712944033621
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/864543597217226
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TINH DẦU TRÀM HAY TINH DẦU KHUYNH DIỆP??? 

Để so sánh công dụng của 2 sản phẩm chúng ta sẽ đi vào thành phần chính của sản phẩm, bởi thành phần chính cũng là yếu 

tố then chốt để các nhà dƣợc phẩm lựa chọn trong quá trình sản xuất thuốc hoặc các nhà 

trị liệu, khách hàng, các mẹ chú trọng đến mục đích của mình. 

– Tinh dầu khuynh diệp (Eucalyptol Oil): để hiểu đƣợc rõ ràng hơn thì tinh dầu khuynh 

diệp chính là sản phẩm đƣợc chiết xuất từ loài bạch đàn phổ thông có tên globulus với 

thành phần chính là 1.8 Cineol chiếm đến 90% thành phần. 

–  Tinh dầu tràm gió (Cajeput Oil) đƣợc chiết xuất từ cây tràm gió có hàm lƣợng 1.8 

Cineol từ 40% trở lên và α-Terpineol chiếm từ 5%-12%.. 

+ Cineol 1.8 là thành phần chính có chức năng kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm và 

chống xung huyết tự nhiên và đó cũng là lý do mà tinh dầu tràm hay khuynh diệp có thể 

phát huy tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị một số vấn đề về hô hấp nhƣ cảm lạnh, hạ sốt, 

ho, chảy nƣớc mũi, đau họng, hen suyễn, nghẹt mũi, viêm phế quản và viêm xoang. 

Dựa vào phân tích về thành phần của dầu tràm và dầu khuynh diệp ở trên, chúng ta 

thấy dầu tràm và dầu khuynh diệp đều có thành phần 1, 8 Cineol nên có công dụng trong 

phòng ngừa và điều trị các bệnh về hô hấp ở trẻ, giúp giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên, CHỈ có 

DẦU TRÀM mới chứa thành phần α-Terpineol nên có công dụng kháng khuẩn, làm sạch 

không khí, ức chế virus đặc biệt là H5N1, còn DẦU KHUYNH DIỆP thì KHÔNG có công dụng này. Với lại tinh dầu khuynh 

diệp vẫn có nhiều chống chỉ định hơn nhƣ không đƣợc uống, không sử dụng cho phụ nữ mang thai, ngƣời cao huyết áp,… 

trong khi tinh dầu tràm hoàn toàn lành tính và không có chống chỉ định 

Với những thông tin trên hi vọng sẽ giúp các bạn nắm bắt rõ hơn cơ chế tác dụng của sản phẩm và lý do tại sao tinh dầu 

tràm vẫn đƣợc ƣu tiên hơn trong vấn đề phòng chống cảm cúm cho mẹ và bé cũng nhƣ dùng cho cả gia đình. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/861189970885922 

 

BẠN DÙNG TINH DẦU TRÀM CHO BÉ NHƢ THẾ NÀO? 

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒕𝒓𝒂 𝒎 𝒍𝒂   𝒎𝒐   𝒕 𝒃𝒊𝒆  𝒏 𝒑𝒉𝒂 𝒑 𝒄𝒉𝒂 𝒎 𝒔𝒐 𝒄 𝒔𝒖  𝒄 𝒌𝒉𝒐 𝒆 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒆  𝒌𝒉𝒐 𝒏𝒈 𝒄𝒂  𝒏 𝒅𝒖 𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂  𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 

Phòng, hỗ trợ và điều trị cảm cúm, cảm lạnh, ho, ngạt mũi, long đờm 

Sát khuẩn, diệt nấm, ức chế sự phát triển của virus 

Phòng điều trị muỗi đốt 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/861189970885922
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Thời gian massage:  

Buổi sáng lúc bắt đầu ngày mới 

Trƣớc, sau khi tắm 

Trƣớc khi đi ngủ 

𝑪𝒂 𝒄 𝒃𝒖 𝒐   𝒄 𝒕𝒉𝒖  𝒄 𝒉𝒊𝒆  𝒏: 

Nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm vào òng bàn tay của mẹ sau đó massage cho bé theo từng bƣớc: 

Massage từ gót chân đến ngón chân sau đó dần lên bắp chân, tƣơng tự từ lòng bàn tay đến cánh tay 

Massage ngực và vai, bụng và lƣng 

Tinh dầu #tràm Hoa Nén - tinh dầu từ thiên nhiên - cam kết chất lƣợng 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1397129763958604&set=a.508158189522437 

 

𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒕𝒓𝒂 𝒎 𝒏𝒈𝒂 𝒎 𝒄𝒖  𝒏𝒆 𝒏  

– 𝑺𝒖   𝒄𝒐  𝒏𝒈 𝒈𝒐  𝒑 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖 𝒚 𝒕𝒖   𝒕𝒉𝒊𝒆 𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆 𝒏 –  

Tinh dầu tràm nổi bật với hai thành phần  

+ Cineol >40% long đờm, trị ho, giữ ấm 

+ α-Terpineol ( 5 – 12%) kháng khuẩn 

Củ nén có tính kháng sinh,kiên vị, trợ tiêu hóa, giải cảm, viêm họng… đƣợc sử dụng 

trong gia vị nấu ăn, và chăm sóc sức khỏe của cả nhà đặc biệt là trẻ nhỏ 

Sự kết hợp giữa tinh dầu tràm và củ nén sẽ mang lại hiệu quả phòng ho, cảm lạnh, trị 

long đờm, chống đầy hơi, kháng khuẩn gấp bội lần tinh dầu tràm 

𝐵𝑖  𝑞𝑢𝑦𝑒  𝑡 𝑠𝑢   𝑑𝑢 𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑚/𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑚 𝑛𝑔𝑎 𝑚 𝑐𝑢  𝑛𝑒  𝑛 ℎ𝑖𝑒  𝑢 𝑞𝑢𝑎 : 

Nhỏ 2-3 giọt tinh dầu tràm ra lòng bàn tay để bắt đầu massage 

𝑷𝒉𝒐 𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊  𝒄𝒂 𝒎 𝒍𝒂 𝒏𝒉, 𝒉𝒐: massage vùng ngực, lƣng cho bé để phòng cảm lạnh vào mỗi sáng và tối, sau khi tắm 

𝑮𝒊𝒂 𝒎 𝒔𝒖 𝒏𝒈, 𝒗𝒊𝒆 𝒎 𝒅𝒐 𝒄𝒐 𝒏 𝒕𝒓𝒖 𝒏𝒈 𝒄𝒂  𝒏: massage trực tiếp tinh dầu tràm vào vết muỗi đốt, côn trùng cắn giúp giảm 
ngứa, viêm cho bé 

𝑮𝒊𝒂 𝒎 𝒌𝒉𝒐  𝒄𝒉𝒊 𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒃𝒆  𝒎𝒐  𝒄 𝒓𝒂 𝒏𝒈: massage vào lòng bàn chân, bàn tay của bé thật nhẹ nhàng, giúp bé thƣ giãn và giảm 
sự khó chịu khi những chiếc răng sữa bắt đầu mọc 

https://www.facebook.com/hashtag/tr%C3%A0m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyafwhS7lrzotaMjfDrp4ohl23hAosWh5DG0Lb_jTyvXLrEPF0Wl3h9_-UcCbStEQ4fPvt3k911fvgfKSep2WNC9-zh5hOvrE2jJqm_UZ8UlujCRBGQLv40wjLy4wILoQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1397129763958604&set=a.508158189522437
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𝑮𝒊𝒖 𝒑 𝒃𝒆  𝒏𝒈𝒖  𝒏𝒈𝒐𝒏: cho bé nằm sấp rồi massage quanh vùng lƣng và cổ cho bé, vỗ nhẹ sẽ giúp bé ngủ ngon hơn 

𝑻𝒓𝒊  𝒕𝒂 𝒐 𝒃𝒐 𝒏: đặt 2 ngón trỏ và ngón giữa gần rốn của bé ấn nhẹ và xoay vòng tại chỗ theo chiều kim đồng hồ sau đó lại 
xoay vòng quanh rốn và mở rộng vòng dần vòng to cho đến khi rộng ra không. Tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng ở xƣơng hông 

phải và xƣơng hông trái của bé. Massage liên tục trong vòng 10-15 phút để đạt hiệu quả nhất 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1414057992265781&set=a.1416142745390639 

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện dự án bảo tồn cây tràm gió và cấp chứng chỉ VietGAP vùng nguyên liệu tràm gió - Hoa Nén 

rất thành công. Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan, UBND xã Phong Hiền... và bà con nhân dân rất nhiều nhiều. 

CTY #HoaNén thành lập đƣợc 5 năm, trên nền tảng làng nghề thủ công truyền thống của địa phƣơng với sứ mệnh là tạo ra 

dòng #TINHDẦUTRÀMHUẾ và tinh dầu dầu thiên nhiên chất lƣợng cao, chắc lọc những tinh hoa của vùng đất và văn hóa 

đặc sắc của xứ Huế để đƣa vào trong sản phẩm. Hiện nay sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên khắp 63 tỉnh thành. 

Khi chúng tôi thành lập công ty, thì cây tràm gió tự nhiên gần nhƣ bị cạn kiệt, bởi cách khai thác tận diệt của ngƣời dân. Nên 

việc tôi làm đầu tiên là nghiên cứu và khảo sát tìm cách #bảotồn lại cây này trong nhiều năm liền, cũng gặp không ít khó 

khăn và thách thức, nhƣng cuối cùng chúng tôi đã nhận đƣợc sự đồng thuận, giúp đỡ của chính quyền và bà con huyện Phong 

Điền, đặc biệt là sự phối hợp hỗ trợ từ phía Dự Án Trƣờng Sơn Xanh tại TT Huế, các chuyên gia bảo tồn của Đại học Nông 

Lâm, Đơn vị tƣ vấn và cấp chứng chỉ VietGAP…, đã giúp chúng tôi thực hiện việc bảo tồn và phát triển cây tràm gió tạo nên 

vùng nguyên liệu hàng chục hecta theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phong Hiền của Công ty và bà con nơi đây trong 2 năm 

qua. 

Với mong muốn là bảo tồn đƣợc cây tràm gió bản địa và nhân bản đƣợc nguồn gen quý của loại cây này; đồng thời duy trì và 

tạo ra những sản phẩm cao cấp về tinh dầu tràm của Huế, cũng nhƣ các dòng sp tinh dầu thiên nhiên nguyên chất khác nhƣ 

sả, gừng, quế, bạc hà… để phục vụ cộng đồng. 

Chúng tôi luôn cam kết về chất lƣợng sản phẩm; Hệ thống bán lẻ của Hoa Nén trên toàn quốc, ship hàng COD nhanh chóng. 

Chúng tôi luôn luôn tuyển Nhà phân phối và Đại lý bán hàng trên toàn quốc. 

Mọi thông tin xin liên hệ DĐ/ZALO 0982568776 Trƣơng Bắc – Giám đốc. 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2440808472875712 

 

MẸ NGẠI #KHÁNG_SINH  

– RINH NGAY #TINH_DẦU_TRÀM_NGÂM_CỦ_NÉN 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1414057992265781&set=a.1416142745390639
https://www.facebook.com/hashtag/hoan%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNAYq8sz_vJR-jclrvVU0jSBS7lEVcfmhehu_OGyBzrTKV5xr4IxOnLQTHSncqQ4G1KyEkOYrvfQCMAFa9XBsEb9odDIPEN1l3gsj2MA7_DIb-UH1SIOc3afHwvQEGH3yJh9zdYsOAcanUzz8rVCWR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhd%E1%BA%A7utr%C3%A0mhu%E1%BA%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNAYq8sz_vJR-jclrvVU0jSBS7lEVcfmhehu_OGyBzrTKV5xr4IxOnLQTHSncqQ4G1KyEkOYrvfQCMAFa9XBsEb9odDIPEN1l3gsj2MA7_DIb-UH1SIOc3afHwvQEGH3yJh9zdYsOAcanUzz8rVCWR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/b%E1%BA%A3ot%E1%BB%93n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNAYq8sz_vJR-jclrvVU0jSBS7lEVcfmhehu_OGyBzrTKV5xr4IxOnLQTHSncqQ4G1KyEkOYrvfQCMAFa9XBsEb9odDIPEN1l3gsj2MA7_DIb-UH1SIOc3afHwvQEGH3yJh9zdYsOAcanUzz8rVCWR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2440808472875712
https://www.facebook.com/hashtag/kh%C3%A1ng_sinh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjR9qj1me6FkVeHheJVYDZWlW72nvmNYu195hy-SgAUx2NpICkT14xvV1V61sdDFLTinP-WF4tnYD1azTanIzHdpUV5xCqsYkzWdIiribnQwB0D7fM_zi2-F0jMBfKDru1KXvKNiwDh9iDWH17cWNeMdNdP5rhjXxny4SCHQHX2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_tr%C3%A0m_ng%C3%A2m_c%E1%BB%A7_n%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjR9qj1me6FkVeHheJVYDZWlW72nvmNYu195hy-SgAUx2NpICkT14xvV1V61sdDFLTinP-WF4tnYD1azTanIzHdpUV5xCqsYkzWdIiribnQwB0D7fM_zi2-F0jMBfKDru1KXvKNiwDh9iDWH17cWNeMdNdP5rhjXxny4SCHQHX2A&__tn__=*NK-R
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Tinh dầu tràm một bí kíp chăm bé có từ xa xƣa của ngƣời Việt với ƣu điểm lành tính, kháng khuẩn, giữ ấm sẽ bảo vệ hệ hô 

hấp non trẻ của bé, kết hợp với củ nén là một kháng sinh tự nhiên giúp tăng khả năng đề kháng, kiên vị, trợ tiêu hóa, giải 

cảm,… nhất định sẽ làm tăng biệt dƣợc của dòng sản phẩm Tinh dầu tràm ngâm củ nén. 

 
Mẹ Bỉm hãy chuẩn bị sẵn cho mình một lọ tinh dầu tràm ngâm nén chăm bé hàng ngày, tránh xa kháng sinh nhé! 

Phòng ho, trị cảm lạnh, sổ mũi 

Giảm ngứa, sƣng viêm do muỗi đốt và côn trùng cắn 

Massage giúp bé ngủ ngon kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ sự phát triển toàn diện về thể chất cho bé 

Massage trị táo bón  

Massage giảm khó chịu khi bé mọc răng 

-------------- 

Tinh dầu Hoa Nén #cam_kết: 

CHẤT LƢỢNG - HIỆU QUẢ - AN TOÀN  

-------------- 

Vùng nguyên liệu: Thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Xƣởng sản xuất: Thôn Đông Lâm, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế 

Hotline: 0965 65 33 99 

Web: tinhdauhoanen.com 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1423425067995740 

 

NGUYÊN CHẤT HAY KHÔNG NGUYÊN CHẤT  

Trên thị trƣờng có rất nhiều loại tinh dầu đủ chủng loại khác nhau, từ sả chanh, tràm, cam, chanh, bƣởi đến tinh dầu quế, 

lavender, hoa hồng, bạc hà, gừng… Giá của tinh dầu cũng vô cùng khác nhau, tùy thƣơng hiệu, thể tích, chủng loại. Có loại 

rẻ đến chóng mặt chỉ vài chục nghìn cả chai to, trong khi có nơi giá 200.000 chỉ 10ml. Hầu hết đều khẳng định tinh dầu 

―100% tự nhiên‖, ―100% nguyên chất‖ .  Làm thế nào để nhận biết tinh dầu đúng chuẩn, không bị pha trộn tạp chất là 

bài toán khó với ngƣời tiêu dùng. 

https://www.facebook.com/hashtag/cam_k%E1%BA%BFt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjR9qj1me6FkVeHheJVYDZWlW72nvmNYu195hy-SgAUx2NpICkT14xvV1V61sdDFLTinP-WF4tnYD1azTanIzHdpUV5xCqsYkzWdIiribnQwB0D7fM_zi2-F0jMBfKDru1KXvKNiwDh9iDWH17cWNeMdNdP5rhjXxny4SCHQHX2A&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0oF_S_ftxSZWExFjAmU4iW6QUMwz-GLdIX1wsB5P4kKah2RCkauVwlXGs&h=AT04XrXlX3YN94qb5GApg6T9AWspCFFHzEjLh7x2qKLcr3f4WvhqU1nIkJSbZKfzelpSvTau0QX_WoJWRm-dYCtIoi6AVi3I_doVjaW6-Ea5x4T3p0WTmX7S83q6fkbnXZWCiwDRbtZjo4ZyaRg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2oGhtCyf9LfTRRRWy6pwM5ESllvwdD9x8ouE-VW-xJS-FXw3zE5ePYqCcrZcPgRmRwbKtJ73lO1gRR52tDO5_k9xsB2gMX6K3tAXAHpt-SFu3C3yLrqGsrLVwBDLKEuWXFmrcNshyHYn9spOFjunrh9hAh28xN8SmF-0I2zMItZqich6P_KOplFJo
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1423425067995740
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Để chọn đƣợc loại tinh dầu nguyên chất, không pha tạp, dƣới đây là một số dấu hiệu để phân biệt tinh dầu nguyên chất và 

tinh dầu thơm: 

Tinh dầu nguyên chất  

+ Thành phần: Tinh dầu nguyên chất đƣợc chiết xuất hoàn toàn từ các loại 

thực vật có trong tự nhiên, không pha tạp. Chúng chứa 50 - 500 loại hợp chất 

tự nhiên khác nhau có tác dụng tích cực đến sức khỏe. 

+ Mùi hƣơng: Có hƣơng thoang thoảng, không nồng, dễ chịu giúp sảng khoái. 

Mùi hƣơng phai nhanh trong không khí. Có thể xông nhiều giờ trong ngày. 

+ Giá thành sẽ khác nhau giữa các loại tinh dầu do chênh lệch lớn về nguyên 

liệu và chi phí sản xuất . Ví dụ 1 tấn sả chanh mới đƣợc 2 - 3 kg tinh dầu. 

+ Khả năng bay hơi: Dễ bay hơi. 

+ Khi đốt tinh dầu nguyên chất cạn đi sẽ thấy một lớp màng thực vật ở đáy 

đèn. Dùng nƣớc rửa không hết mà phải dùng cồn. 

+ Nhỏ tinh dầu vào trong nƣớc sẽ nằm ở trên bề mặt vì bản chất nhẹ hơn so 

với nƣớc. 

Tinh dầu thơm, hƣơng liệu  

+ Thành phần: Tinh dầu thơm đƣợc tổng hợp từ các thành phần hóa học để tạo 

nên mùi hƣơng giống tinh dầu nguyên chất. Do chỉ nhằm mục đích tạo ra để 

bắt chƣớc mùi tinh dầu nguyên chất nên chỉ chứa những hoạt chất chính để tạo 

mùi. 

+ Mùi hƣơng: Tinh dầu thơm mùi hƣơng nồng, ngửi có cảm giác nặng dễ gây 

đau đầu, ức chế thần kinh. 

+ Giá thành: Cực rẻ và thƣờng đồng giá các loại tinh dầu do đƣợc tổng hợp từ 

các loại chất nên rẻ hơn rất nhiều so với tinh dầu nguyên chất. 

+ Khả năng bay hơi: Khó bay hơi 

+ Khi nhỏ vào nƣớc sẽ hòa tan, không còn những tinh thể nguyên nữa.. 

Hoa Nén cam kết là công ty sản xuất và phân phối sản phẩm tinh dầu nguyên chất, uy tín đƣợc nhiều ngƣời tin 

dùng. Với đầy đủ bảng kiểm định do các cơ quan chức năng công bố. 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Tinh dầu Hoa Nén 
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Xƣởng SX: Thôn Đông Lâm, Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, tp Huế 

Email: tinhdauhoanen.com 

Website: tinhdauhoanen.com 

Hotline: 0965.65.33.99/ 0982.568.776 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/852828218388764 

 

XIN CHÀO CÁC MẸ THÔNG THÁI ĐANG CHĂM CON NHỎ 

--- --- 

Mẹ đã biết tinh dầu Tràm rất tốt trong việc chăm sóc bé đặc biệt là bé sơ sinh. Vậy làm sao để chọn ra một sản phẩm tinh dầu 

tràm đúng chuẩn để phát huy tác dụng tốt nhất. 

Nhiều mẹ đã tìm đến Hoa Nén và tâm sự rằng khi dùng dầu tràm: 

Da bé bị nổi mẩn đỏ, nhiều khi bị bỏng rộp 

Dầu có mùi nồng, hắc khó chịu 

Hít vào cảm giác hơi đau đầu 

Dùng không có tác dụng… 

Vậy mẹ đã thực sự tìm ra #đúng loại_tinh_dầu_Tràm. Mời mẹ tham khảo 

những chia sẻ nhận biết tinh dầu nguyên chất nhé: 

Là chất lỏng trong suốt. 

Có màu xanh ngã vàng (có thể đậm nhạt tùy theo mùa và độ già non của lá) 

Có mùi thơm dịu nhẹ, không hắc, hít vào cảm giác thông mũi. 

Dễ hấp thu, không gây bết rít trên da. 

Lắc mạnh tinh dầu sẽ nổi bọt khí và tan rất nhanh 

Hãy là ngƣời mẹ thông thái chọn cho bé sản phẩm đúng chuẩn mẹ nhé! 

Hoa Nén tự hào - cam kết chất lƣợng sản phẩm tốt nhất phụng sự khách hàng 

Vùng nguyên liệu: Thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Xƣởng sản xuất: Thôn Đông Lâm, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0o5x1mjvVmRn2-p9-NOxcPoBBaajhkviHSJrX_GY9eJMAPOhkm2y01HSo&h=AT3QS4AS3HEBOsj4mRfuc9fT201ZXuG4-s4seexyigolvGDx5_GzotRMcQmqG6QnlHu9myl2oHzX8rBU3Tv3loGEGZQS5fnikZdVCfOF30vasgwpqdaVdCJJLRbQM92AqkoF_L9ZqF1N4yhcu-w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22vq7sAwFQ7rGn-HARua8h1VH6zFhLup6bqojuDYhYFT1ZZK3FsnCBnpUYlWAFqKCvV3nrnIMMmMaiK6xUyg__S2ozC5DofcqaKlkdAJ2pi5BQ8q6O7qUfoL9i4tIiJaLmts6Ir_7zBgBmIYq1QvEH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-x01PhKLZOmOtLFC33Uq57xIyaQznib1cwVv_d3kVGBSPABxxg4cGFWo&h=AT3QS4AS3HEBOsj4mRfuc9fT201ZXuG4-s4seexyigolvGDx5_GzotRMcQmqG6QnlHu9myl2oHzX8rBU3Tv3loGEGZQS5fnikZdVCfOF30vasgwpqdaVdCJJLRbQM92AqkoF_L9ZqF1N4yhcu-w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22vq7sAwFQ7rGn-HARua8h1VH6zFhLup6bqojuDYhYFT1ZZK3FsnCBnpUYlWAFqKCvV3nrnIMMmMaiK6xUyg__S2ozC5DofcqaKlkdAJ2pi5BQ8q6O7qUfoL9i4tIiJaLmts6Ir_7zBgBmIYq1QvEH
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/852828218388764
https://www.facebook.com/hashtag/%C4%91%C3%BAng_lo%E1%BA%A1i_tinh_d%E1%BA%A7u_tr%C3%A0m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXiH6Q4gFB8_Noy4GMpKKXW-M7X5nip6OepYghYNyvYox13X_OJKOlemcl8Ho_O0ej7Uw_aIH7V7qBJjwcGtpNkiggBR9uiMQklAiPm5ydQ9XtumJOIHWxnCkvezESqLKk&__tn__=*NK-R
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VPGD: 123 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế 

Hotline: 0965.653.399 

#tinh_dầu_Hoa_Nén 

#tinh_dầu_tràm_nguyên_chất 

#tinh_dầu_tràm 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1450451358626444&set=a.1416142745390639 

 

TINH DẦU TRÀM HUẾ - HOA NÉN ĐI LÊN TỪ CHẤT LƢỢNG 

Tinh dầu 𝙏𝙧𝙖 𝙢 𝙃𝙪𝙚   - đặc biệt là vùng đất Phong Điền đƣợc đặc ân của thiên 

nhiên là vùng đất cho ra những giọt tinh dầu với thành phần 𝗘𝘂𝗰𝗮𝗹𝘆𝗽𝗼𝗹 
(𝗖𝗶𝗻𝗲𝗼𝗹) 𝘃𝗮  α– 𝗧𝗲𝗿𝗽𝗶𝗻𝗲𝗼𝗹 có khả năng #𝑘ℎ𝑎 𝑛𝑔_𝑘ℎ𝑢𝑎  𝑛_𝑣𝑎  𝑢  𝑐_𝑐ℎ𝑒  _𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 
(virus cúm H5N1) cao hơn hẳn những nơi khác. Với kinh nghiệm chƣng cất 

tinh dầu công ty Hoa Nén luôn phấn đấu để mang đến khách hàng những giọt 

tinh dầu nguyên chất, tinh túy nhất. 

----------- 

Đ𝒂  𝒄 𝒕𝒊 𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆 𝒏 𝒄𝒉𝒂   𝒕 𝒄𝒖 𝒂 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝑻𝒓𝒂 𝒎 𝑯𝒐𝒂 𝑵𝒆 𝒏: 

Chất lỏng trong suốt 

Màu vàng ngả xanh 

Mùi thơm dịu nhẹ đặc trƣng 

𝑸𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊 𝒏𝒉 𝒔𝒂 𝒏 𝒙𝒖𝒂   𝒕 𝒌𝒉𝒆 𝒑 𝒌𝒊 𝒏: 

Vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, xƣởng sản xuất chƣng cất, đóng gói không qua đơn vị trung gian  

Sử dụng chai tròn thể tích chuẩn 

𝑯𝒐   𝒔𝒐  𝒑𝒉𝒂 𝒑 𝒍𝒚  𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒂 𝒏 𝒑𝒉𝒂  𝒎 đầy đủ  

Kiểm định chất lƣợng 

Công bố sản phẩm 

Đăng ký mã vạch 

Bảo hộ nhãn hiệu 

https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_hoa_n%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXiH6Q4gFB8_Noy4GMpKKXW-M7X5nip6OepYghYNyvYox13X_OJKOlemcl8Ho_O0ej7Uw_aIH7V7qBJjwcGtpNkiggBR9uiMQklAiPm5ydQ9XtumJOIHWxnCkvezESqLKk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_tr%C3%A0m_nguy%C3%AAn_ch%E1%BA%A5t?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXiH6Q4gFB8_Noy4GMpKKXW-M7X5nip6OepYghYNyvYox13X_OJKOlemcl8Ho_O0ej7Uw_aIH7V7qBJjwcGtpNkiggBR9uiMQklAiPm5ydQ9XtumJOIHWxnCkvezESqLKk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_tr%C3%A0m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXiH6Q4gFB8_Noy4GMpKKXW-M7X5nip6OepYghYNyvYox13X_OJKOlemcl8Ho_O0ej7Uw_aIH7V7qBJjwcGtpNkiggBR9uiMQklAiPm5ydQ9XtumJOIHWxnCkvezESqLKk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1450451358626444&set=a.1416142745390639
https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%91%98%E2%84%8E%F0%9D%91%8E%CC%81%F0%9D%91%9B%F0%9D%91%94_%F0%9D%91%98%E2%84%8E%F0%9D%91%A2%F0%9D%91%8E%CC%82%CC%89%F0%9D%91%9B_%F0%9D%91%A3%F0%9D%91%8E%CC%80_%F0%9D%91%A2%CC%9B%CC%81%F0%9D%91%90_%F0%9D%91%90%E2%84%8E%F0%9D%91%92%CC%82%CC%81_%F0%9D%91%A3%F0%9D%91%96%F0%9D%91%9F%F0%9D%91%A2%F0%9D%91%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/?__cft__[0]=AZVyy8VCk6t5YJdlSsXtaP7sidUeeRdkP9pIrdf6jOkO9B99jQ8Ld3G9IWg5n_vozBA1D8h9ARx0YwPRl5duUfLIm-XV3Xk_8zA1LROFeoSMmnDpV_eSEY-oQQjjbpS1pdPAY3WfQAe5_OCHZni_ThgDt6LD3dzHlbHdl8tOjVMh_0xBSRkVvN1cWZICqfQW39U&__tn__=EH-R
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𝑪𝒐 𝒏𝒈 𝒅𝒖 𝒏𝒈 𝒃𝒂 𝒐 𝒗𝒆   𝒔𝒖  𝒄 𝒌𝒉𝒐 𝒆 𝒕𝒖𝒚𝒆  𝒕 𝒗𝒐   𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒆  𝒔𝒐  𝒔𝒊𝒏𝒉 , 𝒃𝒆  𝒏𝒉𝒐  𝒗𝒂   𝒎𝒆  𝒃𝒂   𝒖 

Giữ ấm cơ thể cho bé, chống cảm mạo, phong hàn; 

Phòng và hỗ trợ trị sổ mũi, cảm cúm, kích thích long đờm, tăng khả năng giảm ho hiệu quả; 

Giúp giảm đau bụng, ăn không tiêu hoặc đầy hơi ở trẻ em và ngƣời lớn; 

Giảm nhanh viêm ngứa do muỗi đốt côn trùng cắn 

Massage cơ chữa đau nhức xƣơng khớp 

HOA NÉN CAM KẾT CHẤT LƢỢNG - AN TÂM SỬ DỤNG 

Vùng nguyên liệu: Thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Xƣởng sản xuất: Thôn Đông Lâm, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế 

Hotline: 0965.653.399 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/ 

 

TẠI SAO TINH DẦU TRÀM KHÔNG ĐƢỢC BẢO QUẢN TRONG CHAI 

TỐI MÀU?  

Tinh dầu tràm cũng nhƣ các loại tinh dầu nói chung có tính oxy hóa dƣới tác 

dụng của ánh sáng, vì vậy việc bảo quản tinh dầu trong chai tối màu là cần 

thiết. ??? Vậy tại sao tinh dầu tràm lại đứng trong chai #thủy_tinh_trắng 

trong?  

Tinh dầu tràm đƣợc đặc trƣng bởi 𝒎𝒂 𝒖 𝒔𝒂   𝒄 #vàng_ngả_xanh_trong, nên việc 

quan sát màu cũng là phƣơng pháp nhận diện tinh dầu bằng thị giác. Đến nay, 

sau 7 năm ra thị trƣờng, nhiều lần công ty Hoa Nén cũng đã chuyển sang chai 

tối màu đựng tràm nhƣng đã không thành công và trở về chai trong cũ theo đề 

xuất của khách hàng (Công ty đã thực hiện khảo sát khách hàng dùng tinh dầu 

tràm Hoa Nén, kết quả đa phần muốn tinh dầu tràm đựng trong các chai trắng 

trong để dễ nhận diện màu). Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng bảo quản tốt 

cho tinh dầu tràm bằng chai trong nhƣ hiện tại thì hoàn toàn có thể thực hiện 

đƣợc: 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3036116166664488/
https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BB%A7y_tinh_tr%E1%BA%AFng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVQaUqiJn3spQsqKcyR388RX-i9IcGlbCzQcEd1nfGvAenW7H_Huq0ZVBhb3UqggdfNU3Irb3QesZi8o7YaQl2zFkOCvmXZkWXVBkgT8j-lYpPEEcDBnA-dDIOP5arRq7T8UjApbEwtCqnna88cw9Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/v%C3%A0ng_ng%E1%BA%A3_xanh_trong?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVQaUqiJn3spQsqKcyR388RX-i9IcGlbCzQcEd1nfGvAenW7H_Huq0ZVBhb3UqggdfNU3Irb3QesZi8o7YaQl2zFkOCvmXZkWXVBkgT8j-lYpPEEcDBnA-dDIOP5arRq7T8UjApbEwtCqnna88cw9Q&__tn__=*NK-R
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1. Tinh dầu tràm, ngoài vỏ chai, đƣợc bảo quản bằng vỏ hộp giấy chắn đƣợc việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. 

2. Bạn có biết vì sao tinh dầu tràm lại có thể bôi trực tiếp lên da em bé kể cả bé sơ sinh? Bởi vì tinh dầu tràm chỉ có tính ấm 

nhẹ không có tính nóng. Tinh dầu càng nóng thì càng dễ bị oxy hóa (nhƣ quế, sả có tính oxi hóa rất cao). Riêng tinh dầu tràm 

có tính oxi hóa thấp nhất trong các loại tinh dầu. Khi tiếp xúc ánh sáng, hàm lƣợng cineol trong tinh dầu tràm chỉ giảm đi một 

chút ít nên mùi càng thơm dịu về cuối chai, đó là lý do dùng chai cũ mùi sẽ dịu nhẹ đi khi mở nắp chai mới thƣờng nồng hơn.  

Vậy nên đối với tinh dầu Tràm khi mở ra sử dụng mình nên giữ lại vỏ hộp khi dùng xong rồi mình bỏ lại vào hộp hạn chế 

tinh dầu tiếp xúc ánh sáng mặt trời, hoặc bảo quản nơi tránh anh sáng tiếp xúc nhiều là yên tâm sử dụng nhé ạ! 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3047187705557334/ 

 

EM ƠI CHAI TRÀM NÀY SAO MÀU VÀ MÙI KHÔNG NHƢ CHAI CHỊ ĐANG DÙNG?  

Thực sự qua nhiều năm phụng sự và bán hàng có rất nhiều khách hàng lựa chọn, tin dùng và giới thiệu cho bạn bè ngƣời 

quen vì sản phẩm rất hài lòng. Nhƣng cũng không ít khách hàng thân thiết của Hoa Nén có phản ánh chung rằng: 

Em ơi chai tinh dầu này mùi #không_thơm nhƣ chai chị đang dùng? 

Chai này sao #màu_đậm vậy, chai chị dùng có màu vàng nhạt hơn? 

Chị nhận dầu rồi mà sao chai dầu này #nồng_hăng vậy em?... 

 Vậy lý do nào khiến khách hàng phản ánh sự chênh lệch đó, hãy nghe Hoa Nén chia sẻ nhé ạ: 

Tinh dầu Tràm Hoa Nén đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp lôi cuốn hơi nƣớc với lá tràm thu hái từ vùng nguyên liệu của công 

ty tại Phong Điền – Huế. Quá trình chƣng cất và đóng gói hoàn toàn thủ công và không hề pha lẫn giữa các mẻ nấu nên 

sự #chênh_lệch_màu_và_mùi là điều #vốn_dĩ của tinh dầu thiên nhiên 

 Mùa nắng dƣới cái nắng gay gắt và ánh sáng mặt trời mạnh nhất là lúc lá cây tổng hợp chất mạnh nhất vì thế chất lƣợng 

tinh dầu chƣng cất mùa này là tuyệt hảo nhất và màu sắc mùi thơm cũng đậm đặc hơn so với những mẻ tràm thu hoạch vào 

mùa mƣa. 

 Lá tràm già thƣờng cho ra tinh dầu màu đậm hơn so với lá non màu (nhạt màu ngả 

sang xanh). Bên cạnh đó lá tràm khi thu hoạch về chƣa kịp chƣng cất liền thì khi nấu 

ra sẽ cho màu ngả vàng đậm hơn lá tƣơi. 

 Chai dung tích nhỏ thì nhìn màu sẽ nhạt hơn so với chai lớn (lƣợng tinh dầu nhiều 

hơn sẽ đậm màu hơn) 

 Bản chất tinh dầu tràm dễ bay hơi và bị oxy hóa nhẹ khi tiếp xúc với ánh sáng, 

hàm lƣợng cineol có giảm nhẹ nên khi dùng chúng ta sẽ cảm thấy mùi dịu dần đi bớt 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3047187705557334/
https://www.facebook.com/hashtag/kh%C3%B4ng_th%C6%A1m?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A0u_%C4%91%E1%BA%ADm?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/n%E1%BB%93ng_h%C4%83ng?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ch%C3%AAnh_l%E1%BB%87ch_m%C3%A0u_v%C3%A0_m%C3%B9i?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/v%E1%BB%91n_d%C4%A9?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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nồng hơn. Bởi lẽ đó khi gần hết nhiều khách hàng mua về chai mới mở ra thì cảm giác mùi chai mới nồng hơn so với chai 

đang dùng. 

Hơn thế nữa, tràm mới chƣng cất ra thƣờng mùi nồng hăng hơn hẳn tinh dầu tràm cũ. Một số khách hàng có cơ hội trải 

nghiệm tại xƣởng thƣờng không mấy dễ chịu vì ngửi mùi tinh dầu trực tiếp khi mới chƣng cất. Hoa Nén phải qua quá trình 

trữ vài tháng làm bay hàm lƣợng anhydrit (mùi hăng) và bão hòa hàm lƣợng cineol chuẩn (50-60%) để tinh dầu có mùi thơm 

dịu nhẹ mới tiến hành tinh lọc và đóng gói sản phẩm. 

Đừng thắc mắc khi chúng ta có những chai tinh dầu đậm nhạt khác nhau.Đừng băn khoăn khi mùi nồng, mùi dịu. 

 Bởi nó là tính chất của những mẻ dầu chƣng cất tự nhiên. 

Chỉ có những mẻ tinh dầu công nghiệp mới cho ra đồng loạt nghìn chai nhƣ một mùa nào nhƣ mùa đó nhé ạ! 

Hãy đặt niềm tin ở Hoa Nén – Chúng tôi sẽ gửi tặng bạn sự hài lòng!  

 Mến chúc cả nhà luôn bình an – sức khỏe! 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1466101157061464&set=a.1416142745390639 

 

TINH DẦU TRÀM HOA NÉN - MỘT SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN TỪ TÂM! 

Tràm gió là 1 loại cây dƣợc liệu rất quý ở Việt Nam và đặc biệt ở Vùng Thừa 

Thiên Huế, qua bao thế hệ đƣợc chuyển giao từ đời này sang đời khác với nghề 

chƣng cất tinh dầu Tràm truyền thống. Đã đƣợc đội ngũ các nhà khoa học và chuyên 

gia đánh giá và khẳng định; và hơn hết đó là sự công nhận chân thực về những trải 

nghiệm dƣợc tính của Tràm để chữa bá bệnh của nhân dân trên mọi miền Đất nƣớc. 

Một giọt tinh dầu tạo ra từ biết bao nhiêu chiếc lá: Tinh túy, chất lƣợng, thuần khiết 

và lành tính, giúp tăng hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho thân khỏe tâm an!!! 

Hãy trân quý từng giọt tinh túy mà thiên nhiên ban tặng! 

Vùng nguyên liệu: Thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa 

Thiên Huế 

Xƣởng sản xuất: Thôn Đông Lâm, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế 

Hotline: 0965 65 33 99 

Web: tinhdauhoanen.com 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3082400952036009/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1466101157061464&set=a.1416142745390639
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RX5eYgO3hs7UbtkC8ZHppbrzDtL7EVgbIKvWRXBaElrw6m-TF-azSdWA&h=AT1o92Ld09OECQnT90V1gWdo2Bn9-Dr0Xaij-z-I8FwA6vSBKheobzbtkWJy78IKhKg4Vs2u-UM_7pBf48nM4OOtR1ccAp5AOi2glOsdlKQqgAMgvbCxqA3UfcGqBk3D_FU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2PMCw9kBXGMyohC8loWbsl2pEeHBZ7F6lLDLCf4rFYLcKpZ7v_MiKWLzmnBrJUgffUKuCdZUeVkzQfT2evGUl27Y6jJvoVYZijtFS-6Tm2RTe0V2GJtVPvwsdvigZLWp22EZBIi6-CH0Yi8JSNMmO_LCSQKI18cN7_OeZ-Jk6s9-AICCS7Xz37oacYWBnZEbXIAoAW
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3082400952036009/
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SỬ DỤNG TINH DẦU TRÀM PHÕNG VÀ TRỊ HO ĐÖNG CÁCH CHO BÉ  

Ho là biểu hiện cơ thể phản ứng lại các yếu tố tác động từ môi trƣờng bên ngoài, 

hạn chế việc xâm nhập của dị vật hoặc tham gia vào việc tống xuất dịch tiết. Những 

nguyên nhân thƣờng gặp khiến bé bị ho là nhiễm trùng đƣờng hô hấp trên (vùng mũi 

và cổ họng) nhƣ cảm lạnh, cảm cúm... 

Vì vậy việc lựa chọn tinh dầu Tràm có kháng khuẩn và phòng gió cho bé là một 

điều hết sức cần thiết và đƣợc lƣu truyền từ bao đời nay.  

Hoa Nén xin chia sẻ kinh nghiệm phòng và trị ho cho bé hiệu quả nhất: 

- Giữ ấm: nhỏ 1-2 giọt tràm vào yếm đeo cổ cho bé, và vào chậu nƣớc tắm giúp giữ 

ấm sát khuẩn và chống nhiễm lạnh 

- Massage làm ấm kháng khuẩn sau khi tắm và trƣớc khi ngủ vào vùng ngực, lƣng, lòng bàn chân, tay giúp lƣu thông huyệt 

đạo, tăng cƣờng đề kháng 

Cùng Hoa Nén chăm bé mỗi ngày, tránh xa kháng sinh mẹ nhé!  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1504625436542369&set=a.1416142745390639 

 

TINH DẦU - KHỞI ĐẦU BÌNH AN  

Bạn đã từng băn khoăn: 

―Tinh dầu tràm này có nguyên chất không?"  

"Lá tràm thu mua ở đâu?"  

"Tinh dầu tràm này có tốt không?‖  ... 

Qua quá trình nghiên cứu, Hoa Nén đã cho ra mắt tinh dầu tràm cao cấp. 

Từ nguồn nguyên liệu chuẩn VietGAP 

Chƣng cất theo phƣơng thức cải tiến hiện đại hơn 

Đóng gói theo quy trình khép kín 

Chất lƣợng đƣợc kiểm định 

Đảm bảo đủ thể tích 

Chắc chắn sẽ đem đến cho bạn sự an tâm về nguồn gốc và chất lƣợng sản phẩm. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1504625436542369&set=a.1416142745390639
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"Mong muốn bạn luôn bình an trong mỗi sự lựa chọn"  

Hoa Nén - Tỏa hƣơng hạnh phúc! 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3098019890474115 

 

TINH DẦU TRÀM – LÀM BẠN VỚI SỨC KHỎE  

Để cơ thể ấm áp, tăng sức đề kháng khi thời tiết giao mùa. Bạn hãy nhớ dùng tinh 

dầu tràm cao cấp Hoa Nén nhé. 

Chỉ cần vài giọt tinh dầu massage lên cổ, hai bên thái dƣơng, lƣng, bụng và gan bàn 

chân sẽ giúp làm cơ thể bạn ấm áp, tăng sức đề kháng và xua tan nổi lo cảm cúm, cảm 

lạnh. 

Nhớ sử dụng: 

Trƣớc khi đi ngủ 

Sau khi thức dậy 

Gặp lạnh, mắc mƣa 

Tinh dầu tràm có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bạn nhé. 

Mến chúc sức khỏe và bình an đến với tất cả mọi ngƣời. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3099526190323485 

 

TẠM BIỆT NỔI LO KHI HO GIAO MÙA 

Chẳng ai muốn những con ho làm phiền bạn vào thời tiết giao mùa đúng không nào? 

Vậy cùng Hoa Nén khám phá cách giúp bạn xóa tan âu lo về chúng! 

Tinh dầu tràm có thành phần Cineol giúp làm ấm cơ thể và và α– Terpineol giúp kháng 

khuẩn. Là cách an toàn và lâu dài để phòng, giảm ho và làm sạch hệ hô hấp của bạn. 

Hít và xông tinh dầu tràm qua mũi 

Nhỏ 1 giọt tinh dầu tràm lên khẩu trang 

Nhỏ 1 – 2 giọt tinh dầu tràm vào cốc nƣớc ấm, lắc đều để súc họng sâu 

Hãy sử dụng hằng ngày và bạn sẽ cảm nhận đƣợc sự kì diệu từ thiên nhiên. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3098019890474115
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3099526190323485
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Luôn chăm sóc cơ thể, để bệnh tránh xa bạn nhé. 

Mến chúc bạn bình an và hạnh phúc  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3102539503355487 

 

TINH DẦU SỬ DỤNG CHO TRẺ SƠ SINH 

Với kinh nghiệm lƣu truyền hàng đời nay của ngƣời dân xứ Huế thì tinh dầu tràm 

luôn có để chăm sóc mẹ và bé. 

Với những thành phần quý và đặc biệt là đặc tính không nóng, không gây kích ứng 

nên an toàn cho trẻ, kể cả trẻ sơ sinh. 

Hoa Nén cùng chia sẻ với bạn cách dùng tinh dầu tràm cho bé nhé: 

Nhỏ 5 giọt tinh dầu tràm vào 10 lít nƣớc ấm để tắm cho bé 

Sau khi tắm, cho 1 giọt tinh dầu tràm lên tay, xoay nóng và massage vào lƣng để 

giữ ấm và giúp bé thƣ giãn. 

Sử dụng máy khuếch tán hoặc đèn xông thƣờng xuyên để làm sạch không khí. Chú 

ý cần mở phòng để không khí thông thoáng các mẹ nhé. 

Các mẹ hãy chọn tinh dầu uy tín chất lƣợng để chăm sóc bé yêu nhà mình! 

Hoa Nén - Tỏa hƣơng hạnh phúc  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3104519963157441 

 

2. Tinh dầu sả chanh, sả java 

GIẢI PHÁP TINH DẦU THIÊN NHIÊN ĐƠN GIẢN BẢO VỆ GIA ĐÌNH BẠN KHỎI HÓA CHẤT ĐỘC HẠI  

#Lau_sàn: Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu nguyên chất vào chậu nƣớc lau sàn (sả chanh, sả java, quế,..) 

Loại bỏ vi khuẩn 

Khử sạch mùi hôi 

Đuổi muỗi, côn trùng hiệu quả 

Lƣu lại hƣơng thơm thiên nhiên tốt cho sức khỏe 

#Vệ_sinh_bề_mặt_bếp_ga:  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3102539503355487
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3104519963157441
https://www.facebook.com/hashtag/lau_s%C3%A0n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUsjb4bhOuN8ImuolUUyVhrrnwf1Sy5XaT14Hw-FGUK82a9vNAYWIisPrcCUEG0VXxMH_GDQsxYrlI0ouKeakuJnjtoYzqZY-ZMl43laNqRv3XBvZeSJFPfUKoDAQ6v7yG0TgZthBXQRV6Z9E-r5wL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/v%E1%BB%87_sinh_b%E1%BB%81_m%E1%BA%B7t_b%E1%BA%BFp_ga?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUsjb4bhOuN8ImuolUUyVhrrnwf1Sy5XaT14Hw-FGUK82a9vNAYWIisPrcCUEG0VXxMH_GDQsxYrlI0ouKeakuJnjtoYzqZY-ZMl43laNqRv3XBvZeSJFPfUKoDAQ6v7yG0TgZthBXQRV6Z9E-r5wL&__tn__=*NK-R
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Lau sạch bề mặt bếp  

Nhỏ 1-2 giọt tinh dầu sả nguyên chất hoặc dùng chai xịt xit trực tiếp lên bề mặt bếp 

lau bằng khăn ẩm để sát khuẩn khử mùi ngay lập tức 

#Luôn_sẵn_cho_mình_1_chai_xịt_tinh_dầu để : 

Khử mùi, sát khuẩn phòng vệ sinh, phòng bếp 

Khử mùi giày dép, mũ bảo hiểm (xịt quế, xịt sả …) 

Xua đuổi côn trùng (muỗi, ruồi, gián, kiến,…) trong căn phòng của bạn  

Tạo hƣơng thơm tự nhiên thƣ giãn 

Một số loại có thể dùng thay nƣớc hoa (xịt oải hƣơng, ngọc lan, lài, hoa hồng…) 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1161855164152733 

 

MƢA.. LẠI MƢA.. VÀ KIẾN BA KHOANG, MUỖI, CÔN TRÙNG LẠI VỀ NHIỀU VỚI GIA ĐÌNH BẠN. 

Trong thời điểm hiện tại, kiến ba khoang, muỗi, côn trùng… xuất hiện với mật độ dày đặt khắp các nhà ở, các khu chung 

cƣ và gây nên nỗi lo cho rất nhiều ngƣời. Nhƣng nếu có một ít kiến thức về xua đổi kiến 

ba khoang, muỗi, côn trùng bằng tinh dầu sả chanh…thì chúng ta sẽ phòng ngừa và chữa 

trị nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra.  

Kiến ba khoang, muỗi, côn trùng rất dị ứng với mùi sả chanh. Bạn có thể dùng bông 

gòn thấm ít tinh dầu sả chanh để ở góc nhà, tủ quần áo…hoặc có thể pha khoảng 10 giọt 

tinh dầu sả chanh vào nửa lít nƣớc sạch phun xung quanh nhà một lƣợt hoặc cũng có thể 

phun nhẹ lên quần áo hay đơn giản hơn bạn dùng chai xịt sả chanh, xịt trực tiếp vào 

những nơi kiến, muỗi, côn trùng… thƣờng xuyên lui tới .  

Bên cạnh đó, nếu bạn có đèn xông tinh dầu hay máy khuếch tán tinh dầu thì hãy sử 

dụng chúng trong phòng ngủ để bảo vệ an toàn cho gia đình bạn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1277847599220155 

 

Ai cũng từng là "NẠN NHÂN" bị những con "muỗi" xấu xí đốt?  

NGỨA 

RÁT 

https://www.facebook.com/hashtag/lu%C3%B4n_s%E1%BA%B5n_cho_m%C3%ACnh_1_chai_x%E1%BB%8Bt_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUsjb4bhOuN8ImuolUUyVhrrnwf1Sy5XaT14Hw-FGUK82a9vNAYWIisPrcCUEG0VXxMH_GDQsxYrlI0ouKeakuJnjtoYzqZY-ZMl43laNqRv3XBvZeSJFPfUKoDAQ6v7yG0TgZthBXQRV6Z9E-r5wL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1161855164152733
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1277847599220155
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NỔI ĐỎ LẠI THÊM SƢNG TẤY 

THẬM CHÍ LÀ ĐAU NHÓT 

Mình rất hiểu cảm giác muỗi đốt rồi âm thanh vò vè bên tai rất khó chịu, ngƣời nổi da gà mỗi khi nhìn thấy một bụng máu 

ngƣời ở muỗi. 

NHƢNG Mình đã tìm ra chân lý cuộc đời từ khi gặp #bạnấy; Bạn ấy chính là #cứutinh đã cứu mình và gia đình mình 

thoát khỏi nỗi ám ảnh Muỗi gây ra.  

Tên bạn ấy là: TINH DẦU SẢ CHANH #bạn ấy đuổi muỗi cực kì hiệu quả. 

Mình muốn chia sẻ bí quyết này đến tất cả mọi ngƣời: Hãy sử dụng TINH DẦU SẢ CHANH đi - MUỖI không dám xuất 

hiện trong ngôi nhà của bạn đâu!!!! 

https://www.facebook.com/photo?fbid=299528091205957&set=a.111612739997494 

 

BẠN ĐÃ BIẾT HẾT CÔNG DỤNG CỦA TINH DẦU SẢ CHANH CHƢA??? 

Mùa muỗi lại đến, chích rát cả ngƣời. Hãy kết hợp Tinh dầu sả chanh cùng các biện pháp vệ sinh cho gia đình bạn chống 

lại muỗi. Trẻ em, ngƣời lớn ngủ thoả sức không lo muỗi lại gần. 

―MÁT‖ thực sự ―MÁT‖ khi nhà bật điều hoà hoặc máy hơi nƣớc có tinh dầu sả chanh đi kèm. Chúng mang lại một 

không khí trong lành, thuần khiết, mát lạnh. Và còn giúp tránh bị cảm trong thời tiết bất thƣờng nhƣ hiện nay. Ngoài mùi vị 

thơm mát, dịu nhẹ đuổi đƣợc muỗi thì tinh dầu sả chanh còn nhiều công dụng khác nhƣ: 

- Tinh dầu sả chanh khử mùi, sát khuẩn rất tốt, tạo không gian sang trọng, tƣơi mát.  

- Giúp trị cảm cúm, cảm mạo, điều trị bệnh hô hấp an toàn. 

- Tinh dầu sả chanh có tác dụng chữa các bệnh khác theo dân gian. 

- Tinh dầu sả chanh còn có tác dụng làm đẹp không thua kém các loại mỹ phẩm đắt tiền: massage đƣợc qua da, khắc phục da 

nhờn, xông hơi, trị hôi nách, trị gàu, làm mƣợt tóc. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/871326476538938 

 

LÀM SAO ĐỂ CHỐNG MUỖI CHO BÉ TRONG MÙA HÈ MỘT CÁCH HIỆU QUẢ CHỈ TRONG 1 PHÖT ?  

Hoa Nén cũng chỉ mất 1 phút để giới thiệu cho các mẹ về giải pháp đặc biệt này. Đó là TINH DẦU SẢ CHANH và 

TINH DẦU TRÀM. Theo nghiên cứu của các chuyên gia về tinh dầu, 2 loại tinh dầu này giúp xua đuổi muỗi bằng cách tỏa 

https://www.facebook.com/hashtag/b%E1%BA%A1n%E1%BA%A5y?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWid3xl6kB-i4p44bYwzhWXdkb6OGOB3hLonMwmllV7P5Dui6k0hiZZ0nK70HTzP1aijtLbs5p111nI29PdP6JZVVu-_7cVIoym9Tho4UdZoNzI2ht4B1LCiU2sJCmpIu0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/c%E1%BB%A9utinh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWid3xl6kB-i4p44bYwzhWXdkb6OGOB3hLonMwmllV7P5Dui6k0hiZZ0nK70HTzP1aijtLbs5p111nI29PdP6JZVVu-_7cVIoym9Tho4UdZoNzI2ht4B1LCiU2sJCmpIu0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/b%E1%BA%A1n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWid3xl6kB-i4p44bYwzhWXdkb6OGOB3hLonMwmllV7P5Dui6k0hiZZ0nK70HTzP1aijtLbs5p111nI29PdP6JZVVu-_7cVIoym9Tho4UdZoNzI2ht4B1LCiU2sJCmpIu0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=299528091205957&set=a.111612739997494
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/871326476538938
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hƣơng thơm để khiến muỗi khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn. Nó chỉ có tác dụng xua đuổi muỗi chứ không gây hại cho 

muỗi, vì vậy mà 2 sản phẩm tinh dầu này tuyệt đối an toàn, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. 

Cách dùng rất đơn giản: 

TRONG NHÀ: Sử dụng 3 – 5 giọt tinh dầu tràm hoặc sả chanh cho đèn xông hay máy khuếch tán hoặc đơn giản là lau nhà 

bằng tinh dầu để phòng tránh muỗi và giữ luôn đƣợc hƣơng thơm mát trong căn nhà của bạn. Hơn thế nữa, với đặc tính diệt 

khuẩn, mẹ sẽ yên tâm để các con nô đùa trong nhà. 

KHI RA NGOÀI: Với việc thoa tinh dầu tràm Hoa Nén trên da hằng ngày trƣớc khi đi ra ngoài sẽ giúp các mẹ cùng các 

con diện những bộ đồ thật đẹp mà không cần phải mặc kín bƣng và lo lắng đến bọn muỗi. 

Hết 1 phút chƣa nhỉ? Chúc các mẹ và bé có 1 mùa hè thoải mái, sảng khoái không lo về muỗi. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/903673659970886 

 

MUỖI ƠI! Ta Xin Chào Mi! 

Từ Tháng 4 - 8 chính là thời điểm muỗi phát triển mạnh mẽ. Bạn và gia đình đang cảm thấy cực kì khó chịu với chúng. 

Hoa Nén sẽ cùng bạn xua tan nỗi lo này! 

Sử dụng tinh dầu xịt thiên nhiên nhƣ tinh dầu xịt sả chanh, quế,… để xịt trong nhà, những nơi muỗi thƣờng xuyên lui tới để 

xua đuổi muỗi hằng ngày. 

Tuy đơn giãn nhƣng lại hiệu quả vô cùng. 

https://www.facebook.com/queanh.tran.90663/posts/255504508974330 

 

GIẢI PHÁP TINH DẦU THIÊN NHIÊN ĐƠN GIẢN BẢO VỆ GIA ĐÌNH BẠN KHỎI HÓA CHẤT ĐỘC HẠI  

#Lau_sàn: Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu nguyên chất vào chậu nƣớc lau sàn (sả chanh, sả java, quế,..) 

Loại bỏ vi khuẩn 

Khử sạch mùi hôi 

Đuổi muỗi, côn trùng hiệu quả 

Lƣu lại hƣơng thơm thiên nhiên tốt cho sức khỏe 

#Vệ_sinh_bề_mặt_bếp_ga:  

Lau sạch bề mặt bếp  

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/903673659970886
https://www.facebook.com/queanh.tran.90663/posts/255504508974330
https://www.facebook.com/hashtag/lau_s%C3%A0n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDq_W0tQkCj2Ezt8aJSG7I7Y-aehzElzxaLrXaIsRxKDmyqXGnqM9wikDUlo9ZvrkgWQx_N8RWtLMsn4PC9N88Uw91fO80jW4oAKWgQBwq0txCVyYJa8LlMUHs7ucX5F1-DMp1WZ2z5vrRt-EIXFW9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/v%E1%BB%87_sinh_b%E1%BB%81_m%E1%BA%B7t_b%E1%BA%BFp_ga?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDq_W0tQkCj2Ezt8aJSG7I7Y-aehzElzxaLrXaIsRxKDmyqXGnqM9wikDUlo9ZvrkgWQx_N8RWtLMsn4PC9N88Uw91fO80jW4oAKWgQBwq0txCVyYJa8LlMUHs7ucX5F1-DMp1WZ2z5vrRt-EIXFW9&__tn__=*NK-R
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Nhỏ 1-2 giọt tinh dầu sả nguyên chất hoặc dùng chai xịt xit trực tiếp lên bề mặt bếp lau bằng khăn ẩm để sát khuẩn khử mùi 

ngay lập tức 

#Luôn_sẵn_cho_mình_1_chai_xịt_tinh_dầu để : 

Khử mùi, sát khuẩn phòng vệ sinh, phòng bếp 

Khử mùi giày dép, mũ bảo hiểm (xịt quế, xịt sả …) 

Xua đuổi côn trùng (muỗi, ruồi, gián, kiến,…) trong căn phòng của bạn  

Tạo hƣơng thơm tự nhiên thƣ giãn 

Một số loại có thể dùng thay nƣớc hoa (xịt oải hƣơng, ngọc lan, lài, hoa hồng…) 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1161855164152733 

 

TẠI SAO CÓ THỂ ĐUỔI MUỖI BẰNG TINH DẦU SẢ CHANH??  

Trong các loại thực vật tự nhiên thì sả chanh là loại cây có hƣơng thơm giúp đuổi 

muỗi hiệu quả nhất. Mùi hƣơng của sả chanh rất dễ chịu và thƣ giãn với con ngƣời 

nhƣng với muỗi thì hoàn toàn ngƣợc lại. Có thể bạn chƣa biết, mùi vị của cây sả chanh 

làm tê liệt thần kinh của muỗi và khiến chúng bị mất phƣơng hƣớng và chúng sẽ bị lạc 

mất phƣơng hƣớng bay và không xác định đƣợc ngƣời ở đâu để bay đến đốt. 

Ngoài ra, sả chanh đuổi đƣợc côn trùng là nhờ vào mùi hƣơng và tinh chất có sẵn 

trong cành và lá. Trong thân cây sả chanh cũng nhƣ trong tinh dầu sả chanh có chứa tinh 

chất thuộc nhóm Citral và Geraniol khiến muỗi rất ―sợ‖ , hai hợp chất này có chức năng 

khử mùi, kháng khuẩn và xua đuổi côn trùng vô cùng hiệu quả.  

Đó chính là nguyên nhân mà tinh dầu sả chanh có thể đƣợc coi là khắc tinh của nhiều 

loài côn trùng. Chính vì vậy, tinh dầu sả chanh rất đƣợc ƣa chuộng và trở thành thần dƣợc cho việc xua đuổi côn trùng gây 

hại trong không gian ngôi nhà của bạn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/861053114232941 

 

TINH DẦU SẢ CHANH – KHẮC TINH CỦA CÔN TRÙNG  

Nhà bạn gặp rất nhiều muỗi, gián, chuột? 

Trong phòng có mùi ẩm mốc? 

https://www.facebook.com/hashtag/lu%C3%B4n_s%E1%BA%B5n_cho_m%C3%ACnh_1_chai_x%E1%BB%8Bt_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDq_W0tQkCj2Ezt8aJSG7I7Y-aehzElzxaLrXaIsRxKDmyqXGnqM9wikDUlo9ZvrkgWQx_N8RWtLMsn4PC9N88Uw91fO80jW4oAKWgQBwq0txCVyYJa8LlMUHs7ucX5F1-DMp1WZ2z5vrRt-EIXFW9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1161855164152733
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/861053114232941
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Bạn không thích nằm màn vì sợ ngột ngạt? 

Thay đổi thời tiết khiến bạn dễ bị cảm? 

Tất cả những vấn đề trên sẽ đƣợc giải quyết bằng tinh dầu sả chanh Hoa Nén 

Tinh dầu sả chanh Hoa Nén có mùi dễ chịu nhƣng lại là ―khắc tinh‖ với nhiều 

loại côn trùng, đặc biệt là muỗi và gián. Ngoài ra tinh dầu sả chanh còn giúp bạn 

xua tan mệt mỏi, thƣ giãn sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/923094764695442 

 

LÀM SAO ĐỂ CHỐNG MUỖI CHO BÉ TRONG MÙA HÈ MỘT CÁCH HIỆU QUẢ CHỈ TRONG 1 PHÚT ?  

Hoa Nén cũng chỉ mất 1 phút để giới thiệu cho các mẹ về giải pháp đặc biệt này. Đó là TINH DẦU SẢ CHANH và 

TINH DẦU TRÀM. Theo nghiên cứu của các chuyên gia về tinh dầu, 2 loại tinh dầu này giúp xua đuổi muỗi bằng cách tỏa 

hƣơng thơm để khiến muỗi khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn. Nó chỉ có tác dụng xua đuổi muỗi chứ không gây hại cho 

muỗi, vì vậy mà 2 sản phẩm tinh dầu này tuyệt đối an toàn, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. 

Cách dùng rất đơn giản: 

TRONG NHÀ: Sử dụng 3 – 5 giọt tinh dầu tràm hoặc sả chanh cho đèn xông hay máy khuếch tán hoặc đơn giản là lau nhà 

bằng tinh dầu để phòng tránh muỗi và giữ luôn đƣợc hƣơng thơm mát trong căn nhà của bạn. Hơn thế nữa, với đặc tính diệt 

khuẩn, mẹ sẽ yên tâm để các con nô đùa trong nhà. 

KHI RA NGOÀI: Với việc thoa tinh dầu tràm Hoa Nén trên da hằng ngày trƣớc khi đi ra ngoài sẽ giúp các mẹ cùng các 

con diện những bộ đồ thật đẹp mà không cần phải mặc kín bƣng và lo lắng đến bọn muỗi. 

Hết 1 phút chƣa nhỉ? Chúc các mẹ và bé có 1 mùa hè thoải mái, sảng khoái không lo về muỗi. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=903673636637555&set=a.509775306027392 

 

Vì sao TINH DẦU SẢ CHANH luôn đƣợc chị em lựa chọn??? 

Đơn giản vì TINH DẦU SẢ CHANH không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cả nhà mà còn là công cụ đắc lực cho chị em 

trong quá trình làm đẹp  

- Xua đuổi côn trùng, đặc biệt là muỗi, gián, chuột và các loại côn trùng phổ biến khác. 

- Sát trùng, khử mùi. 

- Giúp trị cảm cúm, cảm mạo, điều trị bệnh hô hấp an toàn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/923094764695442
https://www.facebook.com/photo/?fbid=903673636637555&set=a.509775306027392
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- Tinh dầu sả chanh có tác dụng chữa các bệnh khác theo dân gian 

- Làm đẹp bằng tinh dầu sả (Tinh dầu sả còn có tác dụng làm đẹp không thua kém các loại mỹ phẩm đắt tiền: massage đƣợc 

qua da, khắc phục da nhờn, xông hơi, trị hôi nách, trị gàu, làm mƣợt tóc) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=857561521248767&set=a.508158189522437 

 

TINH DẦU SẢ CHANH NGUYÊN CHẤT HOA NÉN - "ANH HÙNG" BẢO VỆ CHO SỨC KHOẺ CỦA BẠN 

 

Không chỉ có mùi thơm cay nồng, gần gũi và dễ chịu của cây sả chanh tạo cảm giác hƣng phấn tinh thần, giải tỏa căng thẳng, 

lo âu. Tinh dầu Sả chanh còn có nhiều công dụng khác tốt cho sức khỏe nhƣ: 

Sát trùng và làm lành vết thƣơng. 

Giúp trị mụn hiệu quả. 

Tinh dầu sả chanh là khắc tinh của côn trùng. 

Khử mùi hôi và nấm mốc hiệu quả. 

Xông hơi giải cảm. 

Giúp giảm đau nhức chân, giúp bạn có giấc ngủ ngon. 

Dƣỡng tóc, làm tóc chắc khỏe và bóng mƣợt. 

Cách sử dụng tinh dầu sả chanh để đuổi muỗi: 

 Nhỏ tinh dầu sả vào nƣớc lau nhà để lau mọi ngóc ngách, hƣơng thơm của sả sẽ giúp xua đuổi muỗi và các loại côn trùng 

khác. 

  Dùng tinh dầu xịt sả chanh rồi xịt vào những góc trong nhà nơi muỗi hay trú ngụ. 

Sử dụng đèn xông tinh dầu hoặc máy khuếch tán thêm để xông tinh dầu vừa giúp xua đuổi muỗi tránh xa khỏi nhà bạn vừa 

tạo một mùi hƣơng thơm mát lý tƣởng và cực tốt cho sức khỏe cũng nhƣ tinh thần của bạn. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/2411540562455388 

 

TINH DẦU ĐUỔI KIẾN BA KHOANG 

Trƣớc vấn nạn kiến ba khoang, rất nhiều ngƣời lo ngại làm cách nào để ngăn chặn sự tấn công của loài côn trùng cực độc 

này?  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=857561521248767&set=a.508158189522437
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/2411540562455388
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Sử dụng tinh dầu sả chanh Hoa Nén vừa nguyên chất lại vừa tốt cho sức khỏe đồng thời đuổi đƣợc kiến ba khoang hay các 

côn trùng khác rất hiệu quả bạn sẽ không cần lo ngại về vấn đề kiến ba khoang hay sức khỏe của cả gia đình mình bị ảnh 

hƣởng bởi loài kiến này nữa. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2487656454843798/ 

 

TINH DẦU SẢ CHANH TREO XE Ô TÔ 

Mùi thơm đặc trƣng cay nồng của sả và mùi thơm dịu mát của chanh hòa quyện trong tinh dầu sả chanh giúp không 

gian xe lúc nào cũng thơm mát. Tinh dầu sả chanh mang đến cho ngƣời ngồi trong xe cảm giác sảng khoái, mát lạnh. Tinh 

dầu sả chanh treo xe còn giúp kháng khuẩn, khử mùi, xua đuổi côn trùng trong xe hiệu quả. 

Công Dụng Của Tinh Dầu Sả Chanh Treo Xe: 

• Tinh dầu sả chanh khử mùi cho xe hiệu quả 

• Làm thƣ giản, sảng khoái nhờ mùi hƣơng thơm mát của tinh dầu sả chanh. 

• Tinh dầu sả chanh giúp sát khuẩn, đuổi côn trùng làm không gian trong xe sạch sẽ. 

• Tinh dầu sả chanh làm giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe. 

• Tinh dầu sả chanh treo xe là một phụ kiện trang trí sang trọng, hợp phong thủy và không gian trong xe. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2423114931297951/ 

 

TINH DẦU SẢ JAVA: BÉ KHỎE - MẸ VUI 

Những loại thuốc và hƣơng đuổi muỗi thƣờng có mùi khó chịu và sản xuất từ nhiều chất hóa học khác nhau nên có thể gây 

nên các bệnh cho trẻ nhƣ: các bệnh đƣờng hô hấp, dị ứng, ung thƣ,.... 

Trong khi đó tinh dầu sả không tác dụng phụ, mùi hƣơng lại nhẹ nhàng, dễ chịu giúp bé ngủ ngon. 

~~~~~~~~ 

Sả Java đƣợc chiết xuất hoàn toàn từ lá và thân cây sả tự nhiên của việt nam. Nên có mùi hƣơng rất thơm và vô cùng AN 

TOÀN cho các bé. 

Mùi hƣơng của tinh dầu sả java giúp đuổi côn trùng nhất là muỗi. Với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên muỗi sinh sôi và 

phát triển mạnh gây nên nổi sợ mang tên SỐT XUẤT HUYẾT vào mỗi độ hè về. 

Để bé yêu nhà bạn không tránh khỏi cơn sốt này bạn chỉ cần sử dụng 3-5 giọt mỗi ngày vừa rẻ mà hiệu quả hơn những loại 

thuốc hoặc hƣơng đuổi muỗi khác. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2487656454843798/
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2423114931297951/
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Hƣơng thơm nồng ấm của tinh dầu sả có tác dụng khử mùi, thanh lọc không khí, diệt khuẩn, diệt nấm mốc, đuổi muỗi, côn 

trùng và khử uế. 

Ngoaì ra Tinh dầu Sả Java còn giúp chăm sóc da, giảm trứng cá và mụn nhọt, massage với tinh dầu Sả giúp săn chắc cơ và 

giảm đau nhức. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=860307350974184&set=a.508158189522437 

 

𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝑺𝒂   𝒃𝒂  𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏 𝑺𝒂  𝒄𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝑺𝒂  𝒋𝒂𝒗𝒂? 

 Tinh dầu #𝑺𝒂 _𝒄𝒉𝒂𝒏𝒉 – Sả dùng làm gia vị 

 thích hợp dùng 𝙩𝙝𝙪  𝙜𝙞𝙖 𝙣, đ𝙪𝙤  𝙞 𝙢𝙪𝙤   𝙞 kết hợp máy khuếch tán, đèn xông cho phòng 

ngủ, phòng khách 

 Tinh dầu #𝑺𝒂 _𝒋𝒂𝒗𝒂 – Sả cỏ, không ăn đƣợc 

 thích hợp dùng 𝙠𝙝𝙪    𝙢𝙪 𝙞 𝙨𝙖 𝙩 𝙠𝙝𝙪𝙖  𝙣 phòng bếp, phòng vệ sinh, đặc biệt lau sàn 

khử khuẩn và 

đ𝙪𝙤  𝙞 𝙘𝙤 𝙣 𝙩𝙧𝙪 𝙣𝙜 hiệu quả 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1394338087571105&set=a.1416144602057120 

 

SẢ CHANH –SẠCH THƠM THO, KHÔNG LO MUỖI ĐỐT  

Không khí bức bối khó chịu 

Muỗi, côn trùng 

Nhiều mùi hôi 

Môi trƣờng tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

Ôi! Làm sao giữ sức khỏe? Rồi làm sao tập trung làm việc? Làm sao và làm sao ? 

Thấu hiểu tâm sự của bạn, Hoa Nén xin giới thiệu những công dụng tuyệt vời của tinh 

dầu sả chanh. 

Với tính sát khuẩn cao giúp bạn không còn âu lo v.irus, v.i khuẩn. 

Chẳng còn bận tâm vì muỗi và côn trùng 

Không gian thơm mát, đánh bay mùi lạ mang lại sự sảng khoái 

Sàn nhà sạch bong, thỏa mái cho con yêu chơi đùa 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=860307350974184&set=a.508158189522437
https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%91%BA%F0%9D%92%82%CC%89_%F0%9D%92%84%F0%9D%92%89%F0%9D%92%82%F0%9D%92%8F%F0%9D%92%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURMmdeQeZi2RVqAnJkad4b7QzLvs96l34X_6XMvWKxaf_LPO2XyN-Dr0VaWr2dQdNVQTuUba_0YxAJAR85FxlriEyHtigL_EYPC6Z3er2PoVRpVjhPNByASrAwZjjCN1c&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%91%BA%F0%9D%92%82%CC%89_%F0%9D%92%8B%F0%9D%92%82%F0%9D%92%97%F0%9D%92%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURMmdeQeZi2RVqAnJkad4b7QzLvs96l34X_6XMvWKxaf_LPO2XyN-Dr0VaWr2dQdNVQTuUba_0YxAJAR85FxlriEyHtigL_EYPC6Z3er2PoVRpVjhPNByASrAwZjjCN1c&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1394338087571105&set=a.1416144602057120
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Phòng ngừa và điều trị cảm cúm và các bệnh hô hấp 

Dùng máy khuếch tán, đèn xông 

Cho 5-6 giọt vào chậu nƣớc lau sàn 

- - - - - - - - - - - 

Mỗi một ngƣời dân có ý thức 𝒕𝒉𝒖  𝒄 𝒉𝒊𝒆  𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒂 𝒄 𝒉𝒖 𝒐   𝒏𝒈 𝒅𝒂  𝒏 𝒄𝒖 𝒂 𝑩𝒐   𝒀 𝑻𝒆   và tự bảo vệ 𝒏𝒂 𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒔𝒖  𝒄 𝒌𝒉𝒐 𝒆, đ𝒆   
𝒌𝒉𝒂 𝒏𝒈 của chính mình và gia đình. 

Hoa Nén mến chúc bạn sức khỏe, bình an  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3059054471037324 

 

𝑻𝑰𝑵𝑯 𝑫Ầ𝑼 𝑺Ả 𝑪𝑯𝑨𝑵𝑯 – 𝑺Ạ𝑪𝑯 𝑵𝑯𝑨𝑵𝑯 𝑽𝑰 𝑲𝑯𝑼Ẩ𝑵  

Đƣợc chiết xuất từ lá và thân cây sả chanh (sả thƣờng dùng) chứa hàm lƣợng cao Citral – kháng khuẩn, kháng nấm cực kỳ 

mạnh do đó tinh dầu sả chanh sẽ giúp làm sạch không khí, khử mùi hiệu quả, giảm thiểu vi khuẩn và virut.  

Ngoài ra tinh dầu sả chanh còn có nhiều vitamin và khoáng chất mang lại sự thƣ giãn thoải mái và có thể dùng để xông mặt 

giúp giảm thiểu mụn trứng cá, làm sáng da. 

✤XÔNG PHÒNG✤ 

Nhỏ 3-5 giọt tinh dầu xông với đèn gốm Bát Tràng/ Máy xông tinh dầu thanh lọc 

sát khuẩn không khí, giúp thƣ giãn ngủ ngon. 

--------- 

✤LAU SÀN✤ 

Nhỏ 5-7 giọt tinh dầu vào chậu nƣớc sạch, nhúng cây lau sàn vào hỗn hợp để làm 

sạch sàn nhà, sát khuẩn, đuổi muỗi - côn trùng hiệu quả 

--------- 

✤XÔNG MẶT✤ 

Chuẩn bị một chậu nƣớc sạch đun sôi, nhỏ thêm 3 giọt tinh dầu sả chanh, dùng khăn trùm kín (giữ mặt có khoảng cách vừa 

phải để tiếp xúc hơi nƣớc tránh bỏng da) xông tầm 2-10 phút đến khi nƣớc hết bốc hơi để mặt hết nóng thì rửa lại bằng nƣớc 

mát giúp da sạch sâu, ngăn ngừa hình thành mụn, giảm nhanh mụn viêm… 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3059054471037324
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https://www.facebook.com/photo?fbid=1480786755592904&set=a.14161446020

57120 

TINH DẦU SẢ JAVA – BẾP SẠCH THƠM CHO BỮA CƠM TINH TẾ 

Nhà bếp là nơi thể hiện tình yêu của mẹ qua bữa cơm cho gia đình. Là nơi mà sau 

ngày dài mệt mỏi, cả nhà mình quay quần bên nhau.  

Vậy, đừng để hỗn hợp mùi đồ ăn làm trở ngại cho sự ấm cúng đó.  

Hoa Nén mách bạn tuyệt chiêu: tinh dầu sả java. 

Với mùi thơm đặc trƣng, khả năng kháng khuẩn mạnh, khử mùi hiệu quả. 

Chắn chắn sẽ cho không gian phòng bếp luôn thơm mát, an toàn, cho bữa cơm 

thêm trọn vẹn yêu thƣơng. 

#tinhdauhoanen 

#tinhdausajava 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3092871220988982 

 

3. Tinh dầu bạc hà 

TINH DẦU BẠC HÀ – ANH HÙNG ĐUỔI CHUỘT  

Chắc các bạn đã quá quen với việc dùng tinh dầu bạc hà trong việc xua các chú chuột ra khỏi nhà rồi đúng không nào? 

Mùi thơm mạnh mẽ của tinh dầu bạc hà kích thích khoang mũi của loài chuột, khiến chúng bỏ đi. Khi chuột xuất hiện trong 

nhà bạn, chúng sẽ để lại mùi Pheromone mùi tiết ra từ cơ thể để làm tín hiệu 

liên lạc cùng loài. Vì vậy, chuột sẽ lần theo mùi của những con chuột khác để 

tìm đƣờng đi, xâm nhập trong nhà bạn, nơi chúng dễ dàng tìm kiếm thức ăn và 

làm ổ. Thành phần tạo hƣơng thơm đặc trƣng của tinh dầu bạc hà là menthol, 

chất menthol có khả năng tác động vào khoang mũi của chuột và gây ra sự khó 

chịu với chuột, khiến chuột không ngửi đƣợc mùi Pheromone làm chuột mất 

phƣơng hƣớng và tránh xa khỏi nhà bạn. Ngoài ra cũng khiến chuột không ngửi 

đƣợc mùi thực phẩm, mùi mà chuột dễ bị thu hút. 

3 Cách dùng tinh dầu bạc hà để đuổi chuột  

- Dùng bông tẩm tinh dầu bạc hà: Đặt ở những vị trí góc khuất mà chuột có thể 

xâm nhập vào nhà bạn.  

https://www.facebook.com/photo?fbid=1480786755592904&set=a.1416144602057120
https://www.facebook.com/photo?fbid=1480786755592904&set=a.1416144602057120
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdauhoanen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXrZvrXskkNShtDeyNbi8ze3C-Y3EEVfyHN5w52MjJFBQm7IUvKWKantJ0zUToDk8F9MFae9EYYUf2Ed24dGxwLXb6CBPV5pPuJZZ7f1IXfXJFketyLBEIOYd0dmvhhJ0rx4Zsx6T6L0UkmOr2oy5bOXaEnO8nHUk_XZjGiFBqGJA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdausajava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXrZvrXskkNShtDeyNbi8ze3C-Y3EEVfyHN5w52MjJFBQm7IUvKWKantJ0zUToDk8F9MFae9EYYUf2Ed24dGxwLXb6CBPV5pPuJZZ7f1IXfXJFketyLBEIOYd0dmvhhJ0rx4Zsx6T6L0UkmOr2oy5bOXaEnO8nHUk_XZjGiFBqGJA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3092871220988982
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- Dùng tinh dầu xịt bạc hà: Xịt tinh dầu bạc hà vào những khu vực mà bạn cho rằng chuột có thể xâm nhập vào nhà bạn. 

- Dùng đèn xông hoặc máy khuyếch tán với tinh dầu bạc hà: Nếu không gian nhà bạn nhỏ thì dùng đèn xông tinh dầu, còn 

nếu không gian lớn hơn thì nên dùng máy khuếch tán.  

Dùng tinh dầu bạc hà đuổi chuột là một trong những biện pháp nhân đạo nhất. Khi bạn không muốn phải đi dọn xác những 

con chuột khi dùng bẫy, keo dính chuột, bả thuốc,… thì tinh dầu bạc hả sẽ là lựa chọn hoàn hảo. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=871825509822368&set=a.508158189522437 

 

Cuộc sống sinh hoạt của bạn và gia đình bị ảnh hƣởng nặng nề bởi một thảm họa mang tên "chuột". Chuột là một loài 

gặm nhấm rất đáng ghét mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không muốn chúng xuất hiện trong căn nhà mình. Cùng HOA NÉN 

đuổi chuột đơn giản bằng Tinh dầu bạc hà nhé! 

Thành phần chủ yếu của tinh dầu bạc hà là methol- có khả năng tác động vào khoang mũi của chuột và gây ra sự khó chịu với 

chúng, vì thế mà chúng sẽ tránh xa những nơi có mùi tinh dầu này. 

Cách dùng: 

Dùng bông thấm tinh dầu bạc hà:  

Nhỏ 5-9 giọt tinh dầu bạc hà HOA NÉN vào cục bông gòn. 

Đặt cục bông đã thấm tinh dầu bạc hà ở những nơi chuột hay qua lại nhƣ tủ quần áo, góc bếp, 

đƣờng chạy,… 

Dùng bình xịt tinh dầu bạc hà 

Pha tinh dầu bạc hà HOA NÉN với nƣớc theo tỉ lệ 2: 1 tức là cứ 20 ml nƣớc ấm hoặc cồn sẽ cho 

10 giọt tinh dầu bạc hà (để có kết quả khả quan hơn nữa thì pha theo tỉ lệ 1:1). 

Lắc đều hỗn hợp vừa pha sau đó xịt tại những khu vực chuột trú ngụ, cửa ra vào hoặc xung 

quanh ngôi nhà. 

Pha tinh dầu với nƣớc tẩy rửa 

Cho 30ml tinh dầu bạc hà HOA NÉN vào bình xịt, sau đó đổ thêm một ít nƣớc rửa chén bán và 15ml nƣớc ấm sạch vào. 

Lắc đều hỗn hợp đã cho ở trên. 

Xịt hết các đƣờng ra vào chuột hay chạy vào nhà bạn, sau đó xịt lên các góc tối trong nhà, những khu vực hay bị ẩm mốc, ƣớt 

át,… 

Đuổi chuột bằng đèn xông Tinh dầu 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=871825509822368&set=a.508158189522437
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Cho 10ml nƣớc sạch vào đĩa đèn xông sau đó cho thêm 5-10 giọt tinh dầu bạc hà HOA NÉN vào. 

Bật công tắc hoạt động. 

Cách làm đuổi chuột bằng đèn xông chỉ phù hợp với không gian nhỏ và vừa thì sẽ hiệu quả hơn bạn nhé! 

Vậy đấy, cơ chế hoạt đầu từ tinh dầu bạc hà rất đơn giản rất an toàn mà rất hiệu quả đúng không ạ? Chúc các bạn sẽ 

sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên ―Chuột‖ nhé!! 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/125789545246480 

 

GIẢM NHIỆT CÙNG TINH DẦU BẠC HÀ 

Thời tiết nắng nóng  

khiến bạn: 

Bức bối khó chịu 

Làm việc mất tập trung 

Hãy thử dùng tham khảo một số gợi ý sau nhé: 

Sử dụng lọ treo tinh dầu bạc hà treo vào cửa gió điều hòa sát khuẩn không khí, 

khuếch tán tinh dầu 

Sử dụng kèm máy khuếch tán trong phòng làm việc cung cấp độ ẩm, giảm nhiệt độ, oi 

bức 

  https://www.facebook.com/photo?fbid=1392357914435789&set=a.508158189522437 

 

NIỀM CẢM HỨNG CHO BUỔI SÁNG 

-------- 

Tinh dầu Bạc Hà giúp bạn tập trung tinh thần, khơi dậy sự sáng tạo. Đây là lý do tinh 

dầu Bạc Hà rất đƣợc ƣa chuộng ở bàn làm việc, văn phòng...vv 

Bên cạnh đó, trong những ngày hè nóng bức với độ thấp nhƣ thế này, chúng ta rất dễ bị 

mắc các bệnh nhƣ cảm cúm, viêm xoang. Và một lần nữa tinh dầu Bạc Hà sẽ sắm vai 

siêu anh hùng cho bạn. 

------------ 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/125789545246480
https://www.facebook.com/photo?fbid=1392357914435789&set=a.508158189522437
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Giảm đau cơ 

Hỗ trợ chữa các bệnh về đƣờng hô hấp: Đau đầu, ngạt mũi, rát họng, viêm xoang...vv 

Tập trung tinh thần, tạo cảm giác mát mẻ 

Dƣỡng tóc, giảm nấm gàu 

Giảm ho, hạ sốt 

Đuổi chuột và các loại côn trùng hiệu quả 

Giảm say tàu xe... 

Căn phòng thơm mát mùi Bạc Hà!!! 

Với chai treo xe ô tô: Sảng khoái tinh thần, thƣ giãn lái xe 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=856223244715928&set=a.508158189522437  

 

#GIẢI_QUYẾT_GÀU - VỚI #TINH_DẦU_BẠC_HÀ 

 Thời tiết nắng nóng  

 Thƣờng xuyên đội mũ bảo hiểm, hoạt động ngoài trời  

 Khiến tóc dễ đẫm mồ hôi, nguyên nhân gây ra gàu và nấm da dầu 

 Hãy sử dụng ngay tinh dầu Bạc hà để giúp bạn luôn tự tin và sảng khoái nhé 

------------------- 

#Cách_chăm_sóc_tóc_sạch_gàu_và_bóng_khỏe: 

Pha 2-3 giọt tinh dầu bạc hà với 1 muỗng dầu dừa dùng ủ lên tóc 10 phút sau đó gội 

sạch bằng dầu gội và nƣớc 

 Một số cách khác: 

Cách 1: Pha loãng 1-2 tinh dầu bạc hà với nƣớc để massage cho da đầu hoặc xả lại cho 

tóc sau khi gội đầu. 

Cách 2: Cho 2-3 giọt tinh dầu bạc hà vào sản phẩm gội đầu của bạn để gội trực tiếp. 

------------- 

 Có thể kết hợp sử dụng tinh dầu bƣởi, tinh dầu chanh để chăm sóc toàn diện cho mái tóc chắc khỏe, mềm mƣợt. . 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1444202375918009&set=a.508158189522437 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=856223244715928&set=a.508158189522437
https://www.facebook.com/hashtag/gi%E1%BA%A3i_quy%E1%BA%BFt_g%C3%A0u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5zZRuny3-Pm76cZFgUAaBUK2Jt52Anb3waIW2vilCbsrU2iP04SWve817lnigJYzfO_CAUxrxzhjwpI6Mv63oKQeoxugidNfiRLEsFUaWN1yNtR3ElZcncvy84qR0dVTaU0XLguJm7TNfI_RO3BLW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_b%E1%BA%A1c_h%C3%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5zZRuny3-Pm76cZFgUAaBUK2Jt52Anb3waIW2vilCbsrU2iP04SWve817lnigJYzfO_CAUxrxzhjwpI6Mv63oKQeoxugidNfiRLEsFUaWN1yNtR3ElZcncvy84qR0dVTaU0XLguJm7TNfI_RO3BLW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A1ch_ch%C4%83m_s%C3%B3c_t%C3%B3c_s%E1%BA%A1ch_g%C3%A0u_v%C3%A0_b%C3%B3ng_kh%E1%BB%8Fe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5zZRuny3-Pm76cZFgUAaBUK2Jt52Anb3waIW2vilCbsrU2iP04SWve817lnigJYzfO_CAUxrxzhjwpI6Mv63oKQeoxugidNfiRLEsFUaWN1yNtR3ElZcncvy84qR0dVTaU0XLguJm7TNfI_RO3BLW&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/photo?fbid=1444202375918009&set=a.508158189522437
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BẠC HÀ – XOA DỊU  U LO, TỰ DO VUI SỐNG  

Thân và tâm vốn không thể tách rời. Vậy muốn thân khỏe thì tâm phải an, muốn sống vui thì ngƣời phải khỏe. 

Nhƣng tình hình covid làm bạn: 

Lo lắng, bất an 

Căng thẳng dài ngày 

Bức bối 

Tất cả làm ảnh hƣởng lớn đến sức khỏe tinh thần của bạn. 

Đừng lo lắng: 

Tinh dầu bạc hà là giải pháp tuyệt vời cho bạn. 

Giúp bạn tỉnh táo, tập trung, không còn âu lo, căng thẳng 

Thông mũi, giảm đau xoang, giảm nhức đầu, phòng cảm, sổ mũi 

Sát khuẩn không khí, khử mùi mang lại không gian the mát 

Với tinh dầu – một liệu pháp đến từ thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh 

thần. Đừng quên thái độ đúng, tinh thần tích cực là chìa khóa để giữ tâm vững chải. 

Gọi ngay cho Hoa Nén để chúng tôi đƣợc phục vụ bạn 

Mến chúc bạn bình an, hạnh phúc  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3057568861185885 

 

𝑇𝑎 𝑛𝑔 𝑐𝑢 𝑜  𝑛𝑔 𝑠𝑢  𝑐 𝑘ℎ𝑜 𝑒- 𝑝ℎ𝑜 𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜  𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑 

Trong thời điểm dịch đang bùng phát trở lại nhƣ thế này, mọi ngƣời hãy chú ý nâng cao 

sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé!  

Và bạn có biết rằng, sử dụng nƣớc súc miệng để vệ sinh khoang miệng, hầu họng sẽ 

giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp nhƣ virus cảm cúm, ho, viêm 

họng... Đồng thời lại có thể ngừa sâu răng và thơm miệng nữa! 

Hãy dùng ngay cách 𝑡𝑢   𝑙𝑎 𝑚 𝑛𝑢 𝑜  𝑐 𝑠𝑢 𝑐 𝑚𝑖𝑒  𝑛𝑔 𝑏𝑎  𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 một cách hiệu quả, 

an toàn và tiện lợi bên dƣới. 

Chúng ta cần: 
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+ 2 giọt tinh dầu bạc hà nguyên chất Hoa Nén 

+ Nửa thìa cafe muối tinh 

+ 1 giọt tinh dầu quế/ 2 giọt tinh dầu tràm gió đậm đặc Hoa Nén 

+ 1 Chai nƣớc lọc 500ml 

Và hãy lắc đều để tất cả hòa quyện lại vào với nhau và bạn sẽ có ngay nƣớc súc miệng an toàn - hiệu quả ngay tại nhà. 

Hoa Nén sẽ bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình  

4. Tinh dầu quế 

[𝟓 𝐂𝐀 𝐂𝐇 𝐒𝐔   𝐃𝐔 𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐀  𝐔 𝐐𝐔𝐄    

Quế có nguồn gốc từ một loại cây nhiệt đới có vỏ, lá và hoa rất thơm. 

Quế Việt Nam (Cinamomum loureirii Ness) là một trong tứ đại danh dƣợc Sâm, Nhung, Quế, Phụng đã bao đời nay, đƣợc 

cả thế giới ƣa chuộng, trở thành gia vị hàng đầu ở các nƣớc Phƣơng Đông và Phƣơng Tây. Trong nghiên cứu ―những cây 

thuốc và vị thuốc Việt Nam‖ của GS. Đỗ Tất Lợi đã có nói đến rất nhiều về cây Quế và xem đây là một dƣợc liệu quý có 

nhiều công dụng khác nhau. 

#Tinh dầu Quế đƣợc chiết xuất từ vỏ quế và lá quế, tinh dầu quế hỗ trợ chức năng trao đổi chất lành mạnh và giúp duy trì 

một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh khi cần thiết nhất. 

#Tinh dầu Quế chứa 95% andehyt cinnamic và hơn 40 hợp chất hữu cơ khác, có tác dụng kích thích làm tăng sự tuần hoàn 

máu, tăng bài tiết, sát trùng, chữa đau bụng, đi tả, ngăn ngừa đƣợc các chứng phong hàn, cảm lạnh, nhức đầu cùng nhiều lợi 

ích khác 

#Hoa_Nén chỉ ra 5 cách sử dụng cơ bản của tinh dầu quế: 

➊ Pha 1 giọt tinh dầu quế với 10 giọt dầu dừa 

Dùng massage ở vùng cơ bắp nhức mỏi 

Làm ấm, giảm đau các khớp trong mùa lạnh 

➋ Thêm 1 giọt tinh dầu vào 60ml nƣớc và sức miệng mỗi buổi tối 

Làm sạch, thơm và dịu khoang miệng, cổ họng 

➌ Nhỏ thêm 10-20 giọt vào bình xịt để lau dọn 

Giúp diệt khuẩn, làm sạch nhanh chóng và khử mùi 

https://www.facebook.com/hashtag/hoa_n%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuggjHQp83By-dY6Qywm09lnpnoJOU2DNPl0GfNvkvfTmJxQneaAmO0SxHcaTbG0agw9WrTJ3Nxd3PmjIf_iiJp-LK4tGuGyQSb4SAvJbqpx01m_5ItzOstPWbG7r6IpIOEcH5EfyR-Cr7AwKc6iEb&__tn__=*NK-R
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➍ Nhỏ 7-10 giọt vào túi hoa khô, thảo mộc hoặc bông gòn, đặt vào tủ quần áo 

Giúp ƣớp thơm quần áo và ngăn chặn sâu bệnh 

➎ Khuếch tán vào không khí bằng cách sử dụng với đèn xông hoặc máy khuếch tán 

Tạo không gian thoải mái, ấm áp. Vừa thƣ giãn, vừa đuổi đƣợc muỗi, lại giúp ngủ ngon 

Với mùi hƣơng thơm ngọt ấm, tinh dầu quế mang đến cảm giác ấm áp với nhiều tác dụng thật hữu ích trong trong cuộc 

sống.  

Mùa mƣa lạnh đang đến rồi, hãy dùng #Tinh dầu Quế để mang lại một cảm giác thơm tho và ấm cúng trong căn phòng 

của mình nhé! 

#hoanén #bìnhan 

#tinhdầuquế #tinhdầuthiênnhiên 

#ấmáp anyên 

Link: 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1514055118932734?comment_id=1514057225599190&notif_id=163

3062705843630&notif_t=feed_comment&ref=notif 

5. Thất diệp chi 

THẤT DIỆP CHI Dứt điểm đau nhức mỏi cơ xƣơng khớp  

với 𝑻𝒉𝒂   𝒕 𝒅𝒊𝒆  𝒑 𝒄𝒉𝒊, tổng hợp các loại thuốc quý đƣợc thẩm thấu trong tinh dầu 
thiên nhiên nguyên chất giúp: 

 Trị đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp, ho, cảm cúm. 

 Sƣng, trặc gân, vết bầm, vết muỗi, kiến cắn. 

 Đau bụng, trúng gió, say tàu xe, hồi hộp. 

 Làm việc nhiều, việc nặng khiến tứ chi mệt mỏi, nhất là trong hoạt động thể dục 

thể thao . Chỉ cần massage trực tiếp lên da vùng bị nhức mỏi, vết bầm tím 

hay côn trùng cắn giúp làm giảm đau nhức hiệu quả, tạo cảm giác thoải mái. 

 Giá ƣu đãi chỉ k/100ml 

Đây là món quà tặng sức khỏe cho bố mẹ, ông bà và cho chính bạn! 

https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_qu%E1%BA%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuggjHQp83By-dY6Qywm09lnpnoJOU2DNPl0GfNvkvfTmJxQneaAmO0SxHcaTbG0agw9WrTJ3Nxd3PmjIf_iiJp-LK4tGuGyQSb4SAvJbqpx01m_5ItzOstPWbG7r6IpIOEcH5EfyR-Cr7AwKc6iEb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hoan%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuggjHQp83By-dY6Qywm09lnpnoJOU2DNPl0GfNvkvfTmJxQneaAmO0SxHcaTbG0agw9WrTJ3Nxd3PmjIf_iiJp-LK4tGuGyQSb4SAvJbqpx01m_5ItzOstPWbG7r6IpIOEcH5EfyR-Cr7AwKc6iEb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/b%C3%ACnhan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuggjHQp83By-dY6Qywm09lnpnoJOU2DNPl0GfNvkvfTmJxQneaAmO0SxHcaTbG0agw9WrTJ3Nxd3PmjIf_iiJp-LK4tGuGyQSb4SAvJbqpx01m_5ItzOstPWbG7r6IpIOEcH5EfyR-Cr7AwKc6iEb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhd%E1%BA%A7uqu%E1%BA%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuggjHQp83By-dY6Qywm09lnpnoJOU2DNPl0GfNvkvfTmJxQneaAmO0SxHcaTbG0agw9WrTJ3Nxd3PmjIf_iiJp-LK4tGuGyQSb4SAvJbqpx01m_5ItzOstPWbG7r6IpIOEcH5EfyR-Cr7AwKc6iEb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhd%E1%BA%A7uthi%C3%AAnnhi%C3%AAn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuggjHQp83By-dY6Qywm09lnpnoJOU2DNPl0GfNvkvfTmJxQneaAmO0SxHcaTbG0agw9WrTJ3Nxd3PmjIf_iiJp-LK4tGuGyQSb4SAvJbqpx01m_5ItzOstPWbG7r6IpIOEcH5EfyR-Cr7AwKc6iEb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%BA%A5m%C3%A1p_any%C3%AAn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuggjHQp83By-dY6Qywm09lnpnoJOU2DNPl0GfNvkvfTmJxQneaAmO0SxHcaTbG0agw9WrTJ3Nxd3PmjIf_iiJp-LK4tGuGyQSb4SAvJbqpx01m_5ItzOstPWbG7r6IpIOEcH5EfyR-Cr7AwKc6iEb&__tn__=*NK-R
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THẤT DIỆP CHI – QUÊN ĐI ĐAU MỎI XƢƠNG KHỚP  

Thất diệp chi là 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒙𝒐𝒂 𝒃𝒐 𝒑 trị liệu cải thiện vi tuần hoàn tại chỗ, tán hàn, làm 
ấm kinh mạch, thông kinh lạc làm giãn mao mạch máu giúp máu lƣu thông. Nổi bậc với 

công dụng ℎ𝑜   𝑡𝑟𝑜   𝑣𝑎  đ𝑖𝑒  𝑢 𝑡𝑟𝑖 : 

 Đau cơ – xƣơng khớp 

 Đau thần kinh cột sống  

Nhức mỏi vai gáy  

Sƣng đau, tụ máu, bầm tím do va chạm  

Đau đầu, cảm lạnh  

Đau bụng kinh  

𝙏𝙝𝙖 𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙖  𝙣 𝙜𝙤  𝙢:  

𝑇𝑜  𝑛𝑔 ℎ𝑜  𝑝 nhiều 𝑙𝑜𝑎 𝑖 𝑡ℎ𝑎 𝑜 mộc 𝑞𝑢𝑦 : đ𝑢 𝑜 𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦, 𝑛𝑔𝑢 𝑢 𝑡𝑎  𝑡, 𝑐𝑎  𝑢 𝑡𝑖  𝑐ℎ, 𝑡ℎ𝑖𝑒 𝑛 𝑛𝑖𝑒 𝑛 

𝑘𝑖𝑒  𝑛,…  

𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑐ℎ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒 𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒 𝑛: 𝑏𝑎 𝑐 ℎ𝑎 , 𝑞𝑢𝑒  , đ𝑖𝑛ℎ ℎ𝑢 𝑜 𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎 𝑚 𝐻𝑢𝑒   𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒 𝑛 𝑐ℎ𝑎  𝑡…  

------------------------------------ 

Đến với Hoa Nén chúng tôi cam kết 𝘾𝙃𝘼  𝙏 𝙇𝙐 𝙊  𝙉𝙂 – 𝘼𝙉 𝙏𝙊𝘼 𝙉 – 𝙃𝙄𝙀  𝙐 𝙌𝙐𝘼   

------------------------------------  

𝑿𝒖  𝒐  𝒏𝒈 𝒔𝒂 𝒏 𝒙𝒖𝒂  𝒕: Thôn Đông Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 𝑽𝑷𝑮𝑫: 123 Lê Ngô Cát, 
phƣờng Thủy Xuân, thành phố Huế 

𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0965.653.399 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1364166537254927&set=a.508158189522437 

 

Bạn bị đau nhức?  

Cơn đau nhức kéo dài? 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1364166537254927&set=a.508158189522437
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 Hãy tạm biệt với cơn đau nhức với tinh dầu xoa bóp Thất Diệp Chi?  

Tinh dầu xoa bóp Thất Diệp Chi giúp thẩm thấu tinh dầu nhanh, làm giảm nhanh cơn đau mỏi, vai, gáy hay lƣng, các tổn 

thƣơng nhƣ bong gân, trật khớp do lao động hoặc do chơi thể thao, từ đó mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cuộc sống 

năng động hơn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1353934294944818 

 

TINH DẦU XOA BÓP THẤT DIỆP CHI GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI CƠN ĐAU XƢƠNG 

KHỚP  

Tinh dầu xoa bóp Thất Diệp Chi với tổng hợp 35 loại thuốc quý giúp thẩm thấu tinh dầu 

làm giảm nhanh cơn đau nhức, tê bì do đau mỏi vai gáy; trật khớp, chấn thƣơng do chuyển 

động mạnh; căng cơ hay bong gân do chơi thể thao, tụ máu bầm dẫn tới thâm tím. 

 Ngoài ra, còn có tác dụng giảm tê buốt tay chân và đau mỏi khớp gối lúc thời tiết thay 

đổi đột ngột từ đó mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cuộc sống năng động hơn. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1360335144304733&set=a.508158189522437 

 

ĐAU NHỨC XƢƠNG KHỚP SAO PHẢI LÀ NỖI LO?  

Đau nhức các khớp xƣơng, đau vai gáy, đau vùng thắt lƣng 

Đau mỏi toàn thân, đau tăng lên khi vận động nhiều hay mang vác nặng hoặc tê mỏi 

Đau và sƣng tấy các khớp gối, cổ tay, cổ chân, ngón tay, ngón chân 

Vận động các khớp phát ra tiếng lạo xạo. 

Không thể ngồi khi thoát vị đĩa đệm... 

#THẤT DIỆP CHI với thành phần 35 loại thảo dƣợc quý đƣợc thẩm thấu vào dung dịch tinh dầu bạc hà, quế, đinh 

hƣơng, tràm Huế nguyên chất… 

#Cam kết: 

Giảm đau nhức xƣơng khớp ngay lần đầu sử dụng 

Phục hồi nhanh các tổn thƣơng mô, cơ do vận động 

Không gây tác dụng phụ, ngăn chặn sự phát triển các bệnh về xƣơng khớp 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1168545936816989 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1353934294944818
https://www.facebook.com/photo?fbid=1360335144304733&set=a.508158189522437
https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BA%A5t_di%E1%BB%87p_chi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_t9KiafnE4MH32j76Rzsz-Q0CH-sgbvxITPEK3eFPg1bZzf3UyxJTaUMmHJel8L5Zj0YaDdD6BZ4sgX6Z6H8qG5bXRs770ejTyXrYLgUwBE2m9szIvfYfEoJ-2STdx_YdNgsjj_-SoK5X7jMLEhwn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cam_k%E1%BA%BFt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_t9KiafnE4MH32j76Rzsz-Q0CH-sgbvxITPEK3eFPg1bZzf3UyxJTaUMmHJel8L5Zj0YaDdD6BZ4sgX6Z6H8qG5bXRs770ejTyXrYLgUwBE2m9szIvfYfEoJ-2STdx_YdNgsjj_-SoK5X7jMLEhwn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1168545936816989
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THẤT DIỆP CHI - ĐAU ĐÂU XOA ĐẤY 

====================== 

Đau đâu xoa đấy chỉ có thể là THẤT DIỆP CHI- ĐẶC TRỊ ĐAU LƢNG, NHỨC MỎI, TÊ THẤP, HO, CẢM CÖM  

Bạn hay hoạt động mạnh nhƣ: Chơi thể thao, làm việc nhiều, việc nặng khiến tứ chi mệt mỏi khiến cho việc đi lại và vận 

động trở nên khó khăn hơn đặc biệt đối với ngƣời lớn tuổi. Đây là lúc ngƣời ta phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng, khó 

chịu. 

Vậy làm gì để giảm đƣợc những cơn đau mỏi ngay lập tức  

Hãy để Thất Diệp chi giúp bạn giải quyết mọi lo âu về đau mỏi nhé! 

---------------------------------------- 

Thất Diệp Chi chuyên dùng để xoa bóp, giúp hỗ trợ và điều trị các vấn đề sau: 

Đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp, ho, cảm cúm. 

Sƣng, trặc chân, vết bầm, vết muỗi, kiến cắn.  

Đau bụng, trúng gió, say tàu xe, hồi hộp. 

Làm việc nhiều, việc nặng khiến tứ chi mệt mỏi, nhất là trong hoạt động thể thao. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/878280062510246 

 

Thất Diệp Chi sử dụng đơn giản, chỉ cần xoa bóp vào chỗ đau mọi thứ sẽ tan biến. 

Cách sử dụng: 

Trƣớc khi sử dụng cần rửa sạch và lau khô vùng da bị đau. Sau đó, lấy tinh dầu thoa lên vùng nhức mỏi, vết bầm tím, hay côn 

trùng cắn. Dùng tay xoa nhẹ lên vùng nhức mỏi rồi massage nhẹ nhàng cho dầu thấm vào qua lớp da. Bôi lên chỗ bị đau hoặc 

các huyệt vị sau đó xoa đều. Ban đầu xoa bóp sẽ có cảm giác mát lạnh, sau vài phút sẽ thấy cơ bắp ấm dần lên, rƣng rức, sảng 

khoái. 

Chú ý khi sử dụng Thất Diệp Chi 

- Không dùng cho trẻ em dƣới 5 tuổi 

- Không bôi lên vết thƣơng hở, vết thƣơng bị viêm loét, vết trầy xƣớc, chảy máu 

- Không bôi lên miệng, mí mắt. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/878280062510246


167 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/878280062510246 

 

Thất Diệp Chi 

Lo gì đau chi 

Thành phần: 

Tổng hợp của các loại thuốc quý: Đƣơng quy, ngƣu tất, cẩu tích, thiên niên kiện, độc hoạt, bột quế, xuyên khung, sinh địa 

hoàng, hoàng kỳ, cát căn, nhân sâm, cam thảo, phòng phong, rễ nhàu, nhân trần, kinh giới , vòi voi, trầm hƣơng, tràm, 

khƣơng hoạt, bạch thƣợc, uy linh tiên, tế tân, địa liền, huyết giác,... đƣợc trích lọc bằng phƣơng pháp cồn hóa, sau đó cho 

thẩm thấu vào dung dịch tinh dầu bạc hà, quế, đinh hƣơng, tràm Huế nguyên chất… 

CÔNG DỤNG 

Hỗ trợ và điều trị các vấn đề sau: 

- Đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp, ho, cảm cúm. 

- Sƣng, trặc gân, vết bầm, vết muỗi, kiến cắn. 

- Đau bụng, trúng gió, say tàu xe, hồi hộp. 

- Làm việc nhiều, việc nặng khiến tứ chi mệt mỏi, nhất là trong hoạt động thể dục thể thao. 

*** Ban đầu xoa bóp sẽ có cảm giác mát lạnh, sau vài phút sẽ thấy cơ bắp ấm dần lên, rƣng rức, sảng khoái. Các tinh dầu 

phát huy tác dụng và mang lại cảm giác dễ chịu, làm dịu các cơn đau nhức tức thời. Nguyên liệu hoàn toàn từ thảo mộc tự 

nhiên, an toàn và hiệu quả rõ rệt sau một thời gian sử dụng. 

CÁCH SỬ DỤNG 

- Đau lƣng, nhức mỏi, tê thấp: Xoa bóp các khớp tay, chân, vai, xoa vào ngực, cổ, sẽ giúp làm giảm đau nhức, xoa nhiều lần 

sẽ thấy hiệu quả và có thể dứt hẳn cơn đau nhức. Buổi tối nên massage Thất Diệp chi 10 phút trƣớc khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể 

thƣ giản, tạo giấc ngủ sâu, máu huyết lƣu thông điều hòa. 

- Khi ho, cảm lạnh: Xoa vùng quanh cổ, thái dƣơng, ở hai lòng bàn chân giúp hỗ trợ điều trị ho, cảm lạnh rất tốt, giúp tránh 

gió hiệu quả. 

- Vết bầm, sƣng, trặc gân, đau cơ bắp, côn trùng cắn: Xoa bóp Thất Diệp chi nhẹ lên vết bầm, sƣng, đau, côn trùng cắn theo 

chiều kim đồng hồ. Các vết côn trùng cắn sẽ giảm ngay; các vết bần tím, vết sƣng đau sẽ giảm dần và khỏi hẳn sau vài lần 

xoa bóp. 

- Khi đau bụng và đầy hơi: Massage quanh vùng rốn, xoa lên khớp gối và hai lòng bàn chân. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/878280062510246
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- Khi bị hồi hộp say tàu xe: Xoa vào lòng bàn tay, cổ vai gáy, hai bên thái dƣơng, hít mũi sẽ giúp giảm cảm giác hồi hộp, say 

tàu xe.  

LƢU Ý 

- Sử dụng dầu xoa bóp tối đa 4-5 lần/1 ngày, khoảng cách mỗi lần từ 3 - 4 giờ.  

- Không đƣợc uống và bôi lên vết thƣơng hở, vùng da bị trầy xƣớc, vùng mắt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. 

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2366390796984147 

 

THẤT DIỆP CHI – LIỆU PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

ĐAU NHỨC XƢƠNG KHỚP CHO NGƢỜI LỚN TUỔI  

𝗞𝗵𝗶 𝗻𝗵𝘂  𝗻𝗴 𝗰𝗼 𝗻 đ𝗮𝘂 𝘅𝘂 𝗼 𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼  𝗽 𝗯𝗶  𝗸𝗵𝗼  𝗶 𝗽𝗵𝗮 𝘁 𝗱𝗼: 

Chấn thƣơng, hoạt động khớp quá mức 

Các bệnh lý xƣơng khớp: viêm khớp, loãng xƣơng, thoái hóa đốt sống,… 

Ngƣời lớn tuổi cấu trúc xƣơng khớp mất ổn định và bị ảnh hƣởng bởi 

thời tiết… 

Tê bì chân tay bởi phong (gió) – hàn (lạnh) – thấp (ẩm thấp) khi thời tiết 

thay đổi, hoặc ngồi máy lạnh, làm việc trong môi trƣờng nhiệt độ thấp 

---------- 

𝑫𝒖   𝒂 𝒕𝒓𝒆 𝒏 𝒕𝒊 𝒏𝒉 𝒂  𝒎 𝒄𝒖 𝒂 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒌𝒆  𝒕 𝒉𝒐  𝒑 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂  𝒕 𝒄𝒖 𝒂 𝒕𝒉𝒂 𝒐 

𝒅𝒖 𝒐  𝒄 𝒔𝒂 𝒏 𝒑𝒉𝒂  𝒎 𝑻𝒉𝒂   𝒕 𝒅𝒊𝒆  𝒑 𝒄𝒉𝒊 𝒈𝒊𝒖 𝒑: 

Hỗ trợ lƣu thông khí huyết, đả thông kinh mạch 

Tác động tích cực thƣ giãn khớp và cơ bắp 

Tăng độ dẻo dai và khả năng vận động cho ngƣời bệnh 

Giải quyết các vấn đề tê bì, đau nhức xƣơng khớp cho ngƣời già và 

ngƣời lớn tuổi 

---------- 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2366390796984147
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𝑯𝒖 𝒐  𝒏𝒈 𝒅𝒂  𝒏 𝒔𝒖   𝒅𝒖 𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂  𝒕 𝒅𝒊𝒆  𝒑 𝒄𝒉𝒊 𝒉𝒊𝒆  𝒖 𝒒𝒖𝒂 : 

𝑪𝒂 𝒄𝒉 1:  

- Đổ một lƣợng nhỏ Thất diệp chi ra lòng bàn tay (dùng lòng bàn tay úp kín 

vào miệng chai sau đó nghiêng chai từ từ để tinh dầu thấm ra tay) 

- Dùng hai bàn tay chà sát vào nhau sau đó xoa đều lên vùng đau nhức 

Lặp lại quá trình xoa bóp tầm 15-20 phút để tinh chất thẩm thấu xuống da 

thấm sâu vào xƣơng khớp  

Tinh dầu xoa bóp có tính nóng làm ấm vùng da tại nơi xoa bóp giúp máu 

lƣu thông thẩm thấu cải thiện nhanh các vấn đề nhức mỏi, giải cảm 

𝑪𝒂 𝒄𝒉 2:  

- Nhỏ 3-5 giọt dầu Thất diệp chi vào chậu nƣớc sạch, ngâm chân trƣớc khi ngủ 10-15 phút giúp thƣ giãn cơ xƣơng khớp, kích 

thích tuần hoàn máu, lƣu thông kinh mạch giúp cải thiện giấc ngủ và trị tê bì tốt hơn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1479151925756387 

 

𝑻𝒉𝒂   𝒕 𝒅𝒊𝒆  𝒑 𝒄𝒉𝒊 – 𝑸𝒖𝒆 𝒏 đ𝒊 𝒏𝒉𝒖  𝒄 𝒎𝒐 𝒊 𝒙𝒖  𝒐 𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐  𝒑 𝒕𝒖𝒐  𝒊 𝒈𝒊𝒂   

Hạnh phúc lớn nhất của con là: 

―𝘔𝘦  𝘮𝘪 𝘮 𝘤𝘶 𝘰   𝘪 𝘬𝘩𝘦 𝘬𝘩𝘦   

𝘉𝘪  𝘯𝘩 𝘺𝘦 𝘯 đ𝘰  𝘭𝘢   𝘯𝘩𝘢    

𝘕𝘰  𝘪 𝘤𝘰  𝘤𝘩𝘢 𝘤𝘰  𝘮𝘦   

𝘔𝘶𝘰  𝘯 𝘱𝘩𝘪𝘦  𝘯 𝘴𝘦  𝘵𝘳𝘰  𝘪 𝘲𝘶𝘢‖  

Thất diệp chi thông điệp gửi gắm tình cảm của con 

--------------- 

#tinhdauxoabop 

#thatdiepchi 

#tinhdauhoanen 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1043381179801305 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1479151925756387
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdauxoabop?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-aHxuswZGUU5unCQt2bySJFRk6lrwqbpA-lY-BOty4TXwKY4IbKpf3cWj9yrQDt74seWU1uNE7FeTjHZjgG3CqgsPx_i0XEvLeCKM9hMXLp5rx_9k_s18XxGx1H0N99aRb5AEIzkssU5U0RLXuIm7ZXjdAQcYEYJFhEgczntUbQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/thatdiepchi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-aHxuswZGUU5unCQt2bySJFRk6lrwqbpA-lY-BOty4TXwKY4IbKpf3cWj9yrQDt74seWU1uNE7FeTjHZjgG3CqgsPx_i0XEvLeCKM9hMXLp5rx_9k_s18XxGx1H0N99aRb5AEIzkssU5U0RLXuIm7ZXjdAQcYEYJFhEgczntUbQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdauhoanen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV-aHxuswZGUU5unCQt2bySJFRk6lrwqbpA-lY-BOty4TXwKY4IbKpf3cWj9yrQDt74seWU1uNE7FeTjHZjgG3CqgsPx_i0XEvLeCKM9hMXLp5rx_9k_s18XxGx1H0N99aRb5AEIzkssU5U0RLXuIm7ZXjdAQcYEYJFhEgczntUbQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1043381179801305
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Đ𝑨𝑼 𝑽𝑨𝑰 𝑮𝑨 𝒀 - 𝑵𝑶  𝑰 𝑳𝑶 𝑪𝑼 𝑨 𝑫𝑨 𝑵 𝑽𝑨 𝑵 𝑷𝑯𝑶 𝑵𝑮 

Những ngƣời làm văn phòng thƣờng ít đƣợc hấp thu vitamin D từ ánh nắng Mặt Trời vì đa phần chỉ ở trong nhà/văn phòng, ít 

ra ngoài trời. Mặt khác, trong chế độ ăn uống không điều độ dẫn tới việc thiếu canxi làm ảnh hƣởng tới quá trình hoạt động 

của cơ – xƣơng – khớp thƣờng xuyên cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đau cơ, thần kinh, cột sống và đặc biệt là hội chứng 

căng đau vai gáy 

--------- 

𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆 𝒏 𝒏𝒉𝒂 𝒏: 

Ngồi làm việc sai tƣ thế trong thời gian dài hoặc ngồi làm việc quá lâu với máy tính. 

Kẹp điện thoại vào một bên vai vừa nghe vừa ghi chép. 

Ngồi sai tƣ thế khi lái ôtô, đi xe máy. 

Nằm gối quá cao hoặc quá thấp 

Ngồi trƣớc quạt hay ngồi máy lạnh lâu, dầm mƣa dãi nắng lâu, gội đầu, tắm rửa ban đêm… làm giảm sự cung cấp oxy cho 

các tế bào cơ, gây thiếu máu cục bộ ở các cơ 

Đều là những nguyên nhân dẫn đến hội chứng đ𝒂𝒖 𝒗𝒂𝒊 𝒈𝒂 𝒚 

--------- 

𝑷𝒉𝒖 𝒐 𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂 𝒑 𝒑𝒉𝒐 𝒏𝒈 𝒃𝒆  𝒏𝒉: 

Chú ý làm việc không quá lâu tại bàn giấy, đặc biệt với máy vi tính, 

cứ mỗi 30 phút nên dừng lại để thực hiện các động tác vận động cột 

sống cổ, vai và tay. 

Giữ cổ luôn thẳng, tránh sai tƣ thế khi ngồi học, đọc sách hoặc đánh 

máy, không cúi gập cổ quá lâu. 

Không nằm gối đầu cao để đọc sách hay nằm xem tivi, dễ làm sai tƣ 

thế cột sống cổ. Khi ngủ chỉ gối đầu cao khoảng 10 cm. 

Không bẻ cổ kêu ―răng rắc‖, vì nếu trƣờng hợp đĩa đệm đã bị thoái 

hóa khi bẻ hoặc vặn mạnh sẽ tạo đà cho đĩa đệm thoát vị ra ngoài và làm bệnh thêm trầm trọng. 

Ăn uống đúng giờ, đủ chất, bổ sung canxi  

Thƣờng xuyên rèn luyện thể dục thể thao, vận động cơ thể 

--------- 
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𝑮𝒊𝒂 𝒊 𝒑𝒉𝒂 𝒑 𝒉𝒐   𝒕𝒓𝒐   đ𝒊𝒆  𝒖 𝒕𝒓𝒊  𝒅𝒖  𝒂 𝒕𝒓𝒆 𝒏 𝒕𝒊 𝒏𝒉 𝒂   𝒎 𝒄𝒖 𝒂 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒌𝒆  𝒕 𝒉𝒐  𝒑 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂  𝒕 𝒄𝒖 𝒂 𝒕𝒉𝒂 𝒐 𝒅𝒖 𝒐  𝒄, 𝒔𝒂 𝒏 𝒑𝒉𝒂  𝒎 

𝑻𝒉𝒂   𝒕 𝑫𝒊𝒆  𝒑 𝑪𝒉𝒊 𝒈𝒊𝒖  𝒑: 

Hỗ trợ lƣu thông khí huyết, đả thông kinh mạch 

Tác động tích cực thƣ giãn khớp xƣơng và cơ bắp 

Tăng độ dẻo dai và khả năng vận động cho ngƣời bệnh 

Giải quyết các vấn đề tê bì, đau nhức xƣơng khớp, nhức mỏi vai gáy 

 
#Thất_diệp_chi 

#Tinh_dầu_Hoa_Nén 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1508103146194598 

 

6. Tinh dầu thảo dƣợc 

5 PHÖT NGĂN NGỪA VI KHUẨN, VIRUS 

Bạn làm việc cả ngày ở ngoài, tiếp xúc với không khí, bụi bẩn chứa nhiều vi 

khuẩn, virus khiến mũi khó chịu, hắt hơi, ho và có thể bị cảm hoặc các bệnh về 

đƣờng hô hấp. 

Chỉ rửa mặt bằng nƣớc sạch không hề diệt đƣợc thứ mà chúng ta không nhìn 

thấy đƣợc. Hãy thử xông mặt bằng "Tinh dầu thảo dƣợc - tỏa hƣơng hạnh phúc" 

đƣợc kết hợp nhiều loại tinh dầu có tính kháng khuẩn cao, đã đƣợc nghiên cứu 

về tính năng ngăn ngừa sự phát triển, làm chết vi khuẩn, virus nhƣ tràm, ngải 

cứu,... điều này giúp bạn và gia đình an vui trong từng phút giây. 

Hãy bảo vệ bản thân với chỉ 5 phút 1 ngày! 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3024916707784434 

 

GỬI NHỮNG NGƢỜI PHỤ NỮ THÔNG THÁI!  

Sức khỏe là vàng và hãy để Hoa Nén giúp bạn chọn loại tinh dầu phù hợp giúp bạn nâng niu sức khỏe mỗi ngày. 

Nếu bạn muốn giải pháp bảo vệ gia đình trong mùa D.Ị.C.H hoàn toàn từ thiên nhiên, Hoa Nén tự hào mang đến tinh dầu 

nguyên chất. 

https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BA%A5t_di%E1%BB%87p_chi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1AP-ajyOtXKtzg7mmZOM8DIgjfsD6Llp0tjpvcfBcxdkwUQbrmYIkwr5MBVz8dBNvJZryqN2jnNdEamA8hLTHZSC1wIdCTJDr-n_pby_WAp0pxeNxieUHbgqlDcWie_RVhrzpmbZeC6JykmpLRqN1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_hoa_n%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1AP-ajyOtXKtzg7mmZOM8DIgjfsD6Llp0tjpvcfBcxdkwUQbrmYIkwr5MBVz8dBNvJZryqN2jnNdEamA8hLTHZSC1wIdCTJDr-n_pby_WAp0pxeNxieUHbgqlDcWie_RVhrzpmbZeC6JykmpLRqN1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1508103146194598
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3024916707784434
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Đƣợc tạo ra từ thiên nhiên - Chúng tôi đã nghiên cứu cho ra tinh dầu thảo dƣợc, sự 

kết hợp tuyệt vời này đã tạo nên sức mạnh chữa lành hơn bao giờ hết!  

Hãy chọn và tận hƣởng sức mạnh chữa lành từ thiên nhiên! 

Thân mến, 

Hoa Nén- Tỏa hƣơng hạnh phúc 

 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3028633737412731 

 

―SỐNG CHẬM LẠI – YÊU THƢƠNG NHIỀU HƠN‖!  

Bao lâu rồi ông xã không dành thời gian vào bếp cùng vợ? 

Bao lâu rồi cha không cùng con chơi các trò chơi con thích? 

Bao lâu rồi gia đình mình không có những bữa cơm chậm rãi và đầm ấm bên nhau? 

Bao lâu rồi bạn không còn chong đèn đọc sách, học tập hay làm điều mình yêu thích? 

Thế còn dự định ấp ủ của bạn đã thực hiện đến đâu rồi? 

… 

Khi mà chúng ta phải giãn cách xã hội, đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời để ―Sống chậm 

lại - Yêu thƣơng nhiều hơn‖!  

Hãy cùng những ngƣời thân yêu của bạn tận hƣởng khoảnh khắc tuyệt vời này trong một 

không gian ấm cúng tràn ngập Hƣơng Thơm Hạnh Phúc!  

--------------- 

#Tinh_dầu_xông_Thảo Dƣợc 

#Tinh_dầu_xông_Hạnh_Phúc 

#Tinh_dầu_kháng_khẩu 

#Chữa_lành_bằng_tinh_dầu 

Giúp những ngày giãn cách thêm trọn vẹn yêu thƣơng! 

Luôn bình an, bạn nhé!  

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1452364575101789 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3028633737412731
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_x%C3%B4ng_th%E1%BA%A3o_d%C6%B0%E1%BB%A3c?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWF-nl2meoiDCC4D7XE1zrU1EfV46EDkJ-hfIAuhO15P_6JuYhoSWwmKvkkLGMaIPin1uES3WvFLrtgQGwU08TyR3P9l1umAcHNmfGcPNSTibUosC7K_nGnUTsr-s2gOh4tEoCQw6ElYj8mpdxs8pg9zafSt7UZCY4t2NJA4t_jOA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_x%C3%B4ng_h%E1%BA%A1nh_ph%C3%BAc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWF-nl2meoiDCC4D7XE1zrU1EfV46EDkJ-hfIAuhO15P_6JuYhoSWwmKvkkLGMaIPin1uES3WvFLrtgQGwU08TyR3P9l1umAcHNmfGcPNSTibUosC7K_nGnUTsr-s2gOh4tEoCQw6ElYj8mpdxs8pg9zafSt7UZCY4t2NJA4t_jOA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_kh%C3%A1ng_kh%E1%BA%A9u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWF-nl2meoiDCC4D7XE1zrU1EfV46EDkJ-hfIAuhO15P_6JuYhoSWwmKvkkLGMaIPin1uES3WvFLrtgQGwU08TyR3P9l1umAcHNmfGcPNSTibUosC7K_nGnUTsr-s2gOh4tEoCQw6ElYj8mpdxs8pg9zafSt7UZCY4t2NJA4t_jOA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%AFa_l%C3%A0nh_b%E1%BA%B1ng_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWF-nl2meoiDCC4D7XE1zrU1EfV46EDkJ-hfIAuhO15P_6JuYhoSWwmKvkkLGMaIPin1uES3WvFLrtgQGwU08TyR3P9l1umAcHNmfGcPNSTibUosC7K_nGnUTsr-s2gOh4tEoCQw6ElYj8mpdxs8pg9zafSt7UZCY4t2NJA4t_jOA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1452364575101789
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BẢO VỆ SỨC KHỎE CHỈ 5 PHÚT- BẠN ĐÃ BIẾT? 

Chất lƣợng không khí, virus, vi khuẩn và các vấn đề về hô hấp: hắt hơi, sổ mũi, cảm,… đang là mối quan tâm hàng đầu của 

chúng ta hiện nay. 

Với mong muốn chia sẽ cùng bạn, Hoa Nén giới thiệu liệu pháp làm sạch hệ hô hấp - Tinh dầu thảo dƣợc. 

Kết hợp nhiều loại tinh dầu thiên nhiên có tính kháng khuẩn cao, đƣợc nghiên cứu về tính năng ngăn ngừa sự phát triển, làm 

suy yếu vi khuẩn, virus nhƣ tràm, ngải cứu,... 

Giải cảm, giúp giảm tắc nghẽn mũi làm sạch hệ hô hấp 

Thúc đẩy tuần hoàn máu làn da sáng khỏe, trẻ trung 

Thƣ giãn tinh thần, cải thiện giấc ngủ 

Tận hƣởng sức mạnh làm lành từ thiên nhiên.  

#Tinh_dầu_Thảo Dƣợc – An tâm vui sống- Hạnh phúc ngập tràn 

Hoa Nén- Tỏa hƣơng hạnh phúc!  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3036655836610521 

 

N NG CAO HỆ MIỄN DỊCH - PHÕNG B.Ệ.N.H TỪ XA  

Ông bà ta đã sử dụng nồi nƣớc xông từ: cây sả, lá bƣởi, lá chanh,… để giải cảm, 

phòng chữa bệnh từ rất xƣa.  

Nhƣng: 

Nguyên liệu 

Thời gian 

Làm bạn nản lòng  

Đáp ứng mong mỏi mang đến sự tiện lợi và thoải mái nhất, Hoa Nén mách bạn Tinh 

dầu Thảo Dƣợc. Là sự kết hợp những tinh dầu thiên nhiên nguyên chất nhƣ tràm, 

gừng, ngải cứu, hồi, bạc hà, sả chanh, quế theo công thức đặc biệt.  

Bây giờ, bạn có thể có nồi nƣớc xông bất cứ khi nào bạn muốn, nhanh, gọn, an toàn và 

hiệu quả. 

Với tính kháng khuẩn cao, giúp giải cảm, lợi hô hấp 

https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_th%E1%BA%A3o_d%C6%B0%E1%BB%A3c?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLuLu2Y2hDuO9zXpyoUXNzCBFDJ-k8-25VkDk9eQsCs9DDSSkdDbBaq_9iQdxNuYbr0jdfDrGRS8CnQYmNU3v-WtT_qsLcxNQWry6G8xqipVi2k2KP4hT2VLWqslL7pMEcNe0D0OSV1Sl6ZeiZtEE3TPZVIBexbzjM2zff9iYQon0rflW9frXc4SlgvccD5srEsH6-xVCtQ4g2C31pdChT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3036655836610521
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Nâng cao hệ miễn dịch 

Làm sạch không khí, khử mùi, sát khuẩn 

Xua đuổi côn trùng 

Thông mũi, mát họng, tỉnh táo tập trung 

Giảm đau nhức mỏi, tê bì chân tay 

Tạo sự dễ chịu, giúp ngủ ngon giấc 

Thời điểm này, bạn hãy bảo vệ sức khỏe, phòng b.ệ.n.h từ xa và lan tỏa điều tích cực nhé. 

Chúc mọi ngƣời Bình An – Khỏe Mạnh cùng chung tay giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3050156071927164 

 

 TINH DẦU CHO MỌI NHÀ NGAY LÚC NÀY 

Tinh dầu nổi bậc với khả năng kháng k.h.u.ẩ.n, kháng v.i.r.u.s. Với tình hình dịch bệnh 

hiện nay không chỉ nên chuẩn bị nhu yếu phẩm hãy chuẩn bị 

thêm #sức_đề_kháng với #tinh_dầu 

 Nghiêm chỉnh thực hiện theo các chỉ thị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch đối với 

từng địa phƣơng 

 Sát khuẩn không gian sống với máy khuếch tán tinh dầu/ Đèn xông 

 Thực hiện các biện pháp súc họng, sát khuẩn thƣờng xuyên 

 Xông hơi khi bạn thấy cơ thể mệt mỏi hoặc công việc phải ra ngoài tiếp xúc với 

nhiều ngƣời 

 Đặc biệt với các trƣờng hợp tiếp xúc với F0/F1 hãy thực thiện việc súc họng và 

xông hơi vói tinh dầu thƣờng xuyên giúp tăng cƣờng khả năng đề kháng, hạn chế sự xâm nhập phát triển của vi khuẩn vào 

sâu bên trong. 

 Đừng đợi đến lúc cần không có, hãy chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ 

Kính chúc cả nhà luôn sức khỏe và bình an! 

#chữa_lành_bằng_tinh_dầu 

#tinh_dau_hoa_nén 
#tinh_dầu_kháng_khuẩn  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489626624708917&set=pb.100009847817132.-2207520000..&type=3 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3050156071927164
https://www.facebook.com/hashtag/s%E1%BB%A9c_%C4%91%E1%BB%81_kh%C3%A1ng?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%AFa_l%C3%A0nh_b%E1%BA%B1ng_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_dau_hoa_n%C3%A9n?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_kh%C3%A1ng_khu%E1%BA%A9n?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489626624708917&set=pb.100009847817132.-2207520000..&type=3
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7. Thái bình du 

TINH DẦU TỪ 100% THẢO DƢỢC THIÊN NHIÊN THÁI BÌNH DU : Giá lẻ chỉ : 80.000đ  

THÀNH PHẦN: Gồm các thảo dƣợc quý đƣợc thẩm thấu trong hỗn hợp 14 loại tinh dầu thiên nhiên nguyên chất: Tinh dầu 

bạc hà, đinh hƣơng, long não, tràm, sả, quế, hƣơng nhu, hoa hồi, húng quế, bạch đàn.... 

CÔNG DỤNG : 

- Giúp giữ ấm cơ thể, phòng và hỗ trợ điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh. 

- Trị các chứng viêm ngứa da, dị ứng ngoài da do côn trùng, muỗi đốt. 

- Giảm đau dầu, chóng mặt, stress, buồn nôn, say tàu xe.  

- Tạo hƣơng thơm ấm áp, có thể dùng thay cho nƣớc hoa. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

- Mở nắp hít sâu trực tiếp bằng mũi, hoặc lăn nhiều lần vào lòng bàn tay, xoa ấm 2 tay rồi đƣa lên mũi và hít sâu sẽ thông 

mũi mát họng hiệu quả tức thì. 

- Khi bị ho, viêm họng: Rửa sạch tay, chấm dầu vào đầu ngón tay và đƣa vào trong cổ họng giúp giảm cơn ho. 

- Lăn trực tiếp vào vị trí da bị viêm ngứa, dị ứng do côn trùng đốt rồi massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ giúp giảm 

ngứa và sƣng đỏ. Có thể dùng Thái Bình du xoa lên da để phòng muỗi đốt. 

- Bỏ Thái Bình du vào túi để xức khi bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Với hƣơng thơm dễ chịu có thể dùng thay cho nƣớc 

hoa giúp tinh thần thoải mái, giảm stress, say tàu xe. 

LƢU Ý: 

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

- Không để tinh dầu vƣớng vào mắt hay vết thƣơng hở. 

- Tránh xa tầm tay trẻ nhỏ. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139718970520204 

 

TINH DẦU THẢO DƢỢC THIÊN NHIÊN - THÁI BÌNH DU 

THẢO DƢỢC Liệu pháp hiệu quả, an toàn từ thiên nhiên  

THỜI TIẾT NÓNG BỨC NGÀY HÈ, cảm giác: Nghẹt mũi, khó thở, đau nhức xƣơng, đau đầu, cảm lạnh, khó ngủ, mệt mõi 

đặc biệt với ngƣời già, trẻ nhỏ .. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139718970520204
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Với những dấu hiệu cảm cúm nhẹ theo mùa, thời tiết, cơ thể yếu sức đề kháng.  

Đặc biệt, ảnh hƣởng tồn dƣ kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, hoặc uống kháng sinh thƣờng xuyên những bệnh nhẹ (ho, 

viêm họng, nghẹt mũi, viêm ngứa da, dị ứng ngoài da do côn trùng đốt, đau đầu, chóng mặt, stress, say tàu xe ...) làm cơ thể 

không còn thích ứng tiếp với thuốc, không có tác dụng với các loại thuốc khác khi cần điều trị. 

Đừng lo, Hoa Nén giới thiệu một số tinh dầu lăn thảo dƣợc tự nhiên: THÁI BÌNH DU 

THÀNH PHẦN: Gồm các thảo dƣợc quý đƣợc thẩm thấu trong hỗn hợp 14 loại tinh dầu thiên nhiên nguyên chất: Tinh dầu 

bạc hà, đinh hƣơng, long não, tràm, sả, quế, hƣơng nhu, hoa hồi, húng quế, bạch đàn.... 

CÔNG DỤNG : 

- Giúp giữ ấm cơ thể, phòng và hỗ trợ điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh. 

- Trị các chứng viêm ngứa da, dị ứng ngoài da do côn trùng, muỗi đốt. 

- Giảm đau dầu, chóng mặt, stress, buồn nôn, say tàu xe.  

- Tạo hƣơng thơm ấm áp, có thể dùng thay cho nƣớc hoa. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139718970520204 

 

THÁI BÌNH DU - TIỆN LỢI VI VU - KHÔNG LO ỐM VẶT  

Thay đổi thời tiết khiến cơ thể khó chịu Nghẹt mũi, khó thở, đau nhức xƣơng, đau đầu, cảm lạnh, khó ngủ, mệt mỏi đặc biệt 

với ngƣời già, trẻ nhỏ ..  

Mẹo nhỏ dùng thái bình du: 

 Mở nắp #hít sâu trực tiếp bằng mũi, hoặc lăn nhiều lần vào lòng bàn tay, xoa ấm 2 tay rồi đƣa lên mũi và hít sâu sẽ 

#thông mũi #mát họng hiệu quả tức thì. 

 Khi bị ho, viêm họng: Rửa sạch tay, chấm dầu vào đầu ngón tay và đƣa vào trong cổ họng giúp #giảm cơn ho. 

Lăn trực tiếp vào vị trí da bị viêm ngứa, dị ứng do côn trùng đốt rồi massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ giúp 

#giảm ngứa và #sƣng đỏ 

 Có thể dùng Thái Bình du xoa lên da để phòng muỗi đốt.  

Bỏ Thái Bình du vào túi để dùng khi bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Với hƣơng thơm dễ chịu có thể dùng thay cho nƣớc 

hoa giúp tinh thần thoải mái, giảm stress, say tàu xe. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/videos/639203080302002 

 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139718970520204
https://www.facebook.com/photo/?fbid=864107423927510&set=pcb.864107630594156&__cft__%5b0%5d=AZXCV8BVfqHf5ocHQEZgyGBpXhGwnypRNPi3UKR94LSP9Z_0rIvi76Xh-RqOieKlv1w57XNRgmwAPQ9EGtvo9ozi8okMtOUxSjovAOFlNwgoLfRimj21AfQ6-CaLNk5EN2A&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=864107423927510&set=pcb.864107630594156&__cft__%5b0%5d=AZXCV8BVfqHf5ocHQEZgyGBpXhGwnypRNPi3UKR94LSP9Z_0rIvi76Xh-RqOieKlv1w57XNRgmwAPQ9EGtvo9ozi8okMtOUxSjovAOFlNwgoLfRimj21AfQ6-CaLNk5EN2A&__tn__=*bH-R
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8. Tinh dầu hoa ngũ sắc 

VIÊM XOANG, VIÊM MŨI DỊ ỨNG 

Làm bạn #khó chịu khi: 

Thời tiết thay đổi 

Ngồi phòng lạnh, quạt máy 

Khói bụi ô nhiễm…  

#Tinh dầu Hoa ngũ sắc – Ageratum contzoides essential oil chiết xuất 100% từ cây ngũ sắc (cỏ hôi, cứt lợn,…) sẽ 

giúp bạn giải quyết dứt điểm những vấn đề trên 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1166881310316785 

 

TINH DẦU HOA NGŨ SẮC-THẦN DƢỢC TRỊ VIÊM XOANG, VIÊM MŨI DỊ 

ỨNG  

Những ai có bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng mãn tính chắc không còn xa lạ gì với 

loại hoa này đúng không ạ? Nếu bạn đã từng đi hái lá hoa cỏ hôi về chữa viêm xoang và 

thấy rõ hiệu quả của nó rồi thì giờ đây đã có tinh dầu nguyên chất đậm đặc đƣợc chiết xuất 

hoàn toàn từ 100% loại hoa này nên độ dƣợc tính tăng lên gấp trăm ngàn lần, và chính vì 

thế nên sẽ mang lại hiệu quả rõ nhất ngay một vài lần đầu tiên sử dụng luôn ạ!!! 

Công dụng: Đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng 

• Làm thông mũi với mùi hƣơng rất dễ chịu 

• Chống viêm, chống phù nề và kháng khuẩn 

• Kích thích niêm mạc mũi tăng xuất tiết 

• Thải loại ra ngoài những dịch mủ xanh, vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi.Giảm dần rồi sau đó dứt hẳn Viêm 

xoang, Viêm mũi dị ứng 

CÁCH SỬ DỤNG: 

Cách 1: Nhỏ mũi 

Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối sinh lý 0.9%, lắc đều, nhỏ vào mỗi bên mũi 2-3 giọt, ngày 3 lần; có 

thể nhỏ vài giọt vào khẩu trang để hít khi đi đƣờng. 

Cách 2: Xịt mũi 

https://www.facebook.com/hashtag/kh%C3%B3_ch%E1%BB%8Bu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ8pmWYMAJLv0t5BG5pI-QftuFe2J0kpG9WDJe-AVbGsp7ZEiOg0bx704C9LFBgUe2t2UpDZc7JQc2JRBWTao47SnGm2ZuDOnF7GicTWqbezXaA9edUvhh-R3eQXewocRMPdNuGDquU8DMkxC0cYYK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_hoa_ng%C5%A9_s%E1%BA%AFc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ8pmWYMAJLv0t5BG5pI-QftuFe2J0kpG9WDJe-AVbGsp7ZEiOg0bx704C9LFBgUe2t2UpDZc7JQc2JRBWTao47SnGm2ZuDOnF7GicTWqbezXaA9edUvhh-R3eQXewocRMPdNuGDquU8DMkxC0cYYK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1166881310316785
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZXtYrAyN4ws27xRaVu0o9HsS_yo31p7h3Kj583sOfpL2CK52InTMpI4lx4taS2pWoqgxTLb_QIYZqRMgwvMgv1_gBBTVi-OxJgOc2mr7Jj7SmDOeEKgO8cExWubTz1d32I&__tn__=EH-R
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Mua chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), có thể tận dụng chai cũ đã dùng hết; cho nƣớc muối sinh lý 0.9% vào chai; nhỏ 

thêm vào khoảng 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc; lắc đều, xịt rửa 2-3 lần mỗi bên mũi, ngày 3 lần. 

Cách 3: Xông mũi 

Nhỏ khoảng 5-7 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào cốc nƣớc sôi; dùng giấy cứng quấn thành hình nón, có chừa lỗ nhỏ, chụp lên 

cốc nƣớc; bịt một mũi, hít sâu vào mũi bên kia để hơi tinh dầu bay vào mũi thông qua lỗ nhỏ của chụp giấy; xông khoảng 5-

10 phút mỗi ngày. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437 

 

BẠN ĐANG BỊ VIÊM XOANG, VIÊM MŨI DỊ ỨNG?  

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài thuốc cho căn bệnh VIÊM XOANG bằng phƣơng pháp dân gian thì tinh dầu hoa ngũ sắc 

Hoa Nén là một ứng cử viên ƣu tiên hàng đầu cho bạn lựa chọn.  

Sau đây Hoa Nén sẽ hƣớng dẫn bạn 3 cách sử dụng tinh dầu hoa ngũ sắc đơn giản: 

Cách 1: Nhỏ mũi 

Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối sinh lý 0.9%, lắc đều, nhỏ vào mỗi 

bên mũi 2-3 giọt, ngày 3 lần; có thể nhỏ vài giọt vào khẩu trang để hít khi đi đƣờng. 

Cách 2: Xịt mũi 

Mua chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), có thể tận dụng chai cũ đã dùng hết; cho 

nƣớc muối sinh lý 0.9% vào chai; nhỏ thêm vào khoảng 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc; lắc 

đều, xịt rửa 2-3 lần mỗi bên mũi, ngày 3 lần. 

Cách 3: Xông mũi 

Nhỏ khoảng 5-7 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào cốc nƣớc sôi; dùng giấy cứng quấn thành 

hình nón, có chừa lỗ nhỏ, chụp lên cốc nƣớc; bịt một mũi, hít sâu vào mũi bên kia để hơi 

tinh dầu bay vào mũi thông qua lỗ nhỏ của chụp giấy; xông khoảng 5-10 phút mỗi ngày. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=901228066882112&set=a.509775306027392 

 

CÔNG DỤNG CỦA TINH DẦU HOA NGŨ SẮC VỚI BÉ YÊU 

Tinh dầu hoa ngũ sắc có tác dụng trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng thì mọi ngƣời đều đã biết đến rồi. Hôm nay mình sẽ 

nói thêm một tác dụng tuyệt vời nữa của tinh dầu hoa Ngũ sắc đối với trẻ nhỏ. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=865976033740649&set=a.508158189522437
https://www.facebook.com/photo/?fbid=901228066882112&set=a.509775306027392
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THÔNG MŨI: Đối với trẻ nhỏ khi đi ngủ mà bị ngạt mũi. Rất đơn giản bạn chỉ cần 

cho 1 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc Hoa Nén vào ngón trỏ rồi đƣa lên sát mũi cho bé ngửi, 

bôi thêm vài giọt vào gối và cổ áo cho bé. Mùi tinh dầu sẽ giúp dịch mũi của bé loãng 

dần và giúp cho việc thở của bé dễ dàng hơn. Thƣờng chỉ mất tầm 1-3p là bé sẽ thông 

mũi và lâu nhất là 5p – 10p. 

TRỊ SỔ MŨI DÀI NGÀY: Bé thƣờng xuyên viêm đƣờng hô hấp các mẹ có thể pha 

1-3 giọt tinh dầu vào lọ nƣớc muối sinh lý 5ml, tùy độ tuổi mà pha loãng hay đậm rồi 

nhỏ mũi cho trẻ ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần 2 đến 3 giọt. Tình trạng sổ mũi sẽ chấm dứt 

rất nhanh. 

Các mẹ cùng tham khảo và áp dụng những cách trên nhé để cả đêm mẹ và bé đều ngủ 

ngon giấc nhé. 

LƢU Ý: - Không sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em dƣới 2 tuổi.  

- Khoảng 3 ngày đầu sử dụng, sẽ có hiện tƣợng chảy mũi nhiều, vì tinh dầu kích thích 

tiết dịch, loại thải vi khuẩn sau đó sẽ giảm dẫn. Vì vậy cần phải kiên trì sử dụng hết liệu trình không nên bỏ giữa chừng. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=900399916964927&set=a.509775306027392 

 

VIÊM XOANG ĐÃ KHÔNG CÕN PHẢI QUÁ LO 

TINH DẦU HOA NGŨ SẮC (Cỏ hôi) 

Thành phần: Tinh dầu hoa Ngũ sắc đƣợc chiết xuất từ 100% cây Ngũ sắc (cỏ hôi, ngũ vị...) 

Công dụng: 

Làm thông mũi với mùi hƣơng dễ chịu 

Chống viêm, chống phù nề và kháng khuẩn 

Kích thích niêm mạc mũi tăng xuất tiết 

Thải loại ra ngoài những dịch mủ xanh, vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi 

Giảm dần rồi sau đó dứt hẳn Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng. 

Cách sử dụng: 

- Cách 1: Nhỏ mũi 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=900399916964927&set=a.509775306027392
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Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối sinh lý 0.9%, lắc đều, nhỏ vào mỗi bên mũi 2-3 giọt, ngày 3 lần; Có 

thể nhỏ vài giọt vào khẩu trang để hít khi đi đƣờng. 

- Cách 2: Xịt mũi 

Mua chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), có thể tận dụng chai cũ đã dùng hết 

Cho nƣớc muối sinh lý 0.9% vào chai 

Nhỏ thêm vào khoảng 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc 

Lắc đều, xịt rửa 2-3 nhát mỗi bên, ngày 3 lần 

- Cách 3: Xông mũi 

Nhỏ khoảng 5-10 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào cốc nƣớc sôi 

Dùng giấy cứng quấn thành hình nón, có chừa lỗ nhỏ, chụp lên cốc nƣớc 

Bịt một mũi, hít sâu vào mũi bên kia để hơi tinh dầu bay vào mũi thông qua lỗ nhỏ của chụp giấy 

Xông khoảng 5-10 phút mỗi ngày. 

Lƣu ý: 

- Bảo quản tinh dầu ở nơi khô ráo tránh nắng mặt trời.  

- Vì tinh dầu không tan trong nƣớc, nên phải LẮC ĐỀU trƣớc khi sử dụng (cách 1 và cách 2) để tinh dầu trộn đều trong nƣớc 

muối, tránh gây xót và tăng hiệu quả sử dụng 

- Khoảng 3 ngày đầu sử dụng, sẽ có hiện tƣợng chảy mũi nhiều, vì tinh dầu kích thích tiết dịch, loại thải vi khuẩn. Sau đó sẽ 

giảm dẫn. Vì vậy bạn nên kiên trì sử dụng hết liệu trình. Không nên bỏ giữa chừng. 

- Không sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em dƣới 2 tuổi. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2028711317418765&set=a.1379514299005140 

 

Thƣơng hiệu của cỏ cây  

***TINH DẦU HOA NGŨ SẮC - HOA NÉN 

Thành phần 

Tinh dầu hoa Ngũ sắc đƣợc chiết xuất từ 100% cây Ngũ sắc( cỏ hôi, ngũ vị...) 

Công dụng: 

Làm thông mũi với mùi hƣơng rất dễ chịu 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2028711317418765&set=a.1379514299005140
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Chống viêm, chống phù nề và kháng khuẩn 

Kích thích niêm mạc mũi tăng xuất tiết 

Thải loại ra ngoài những dịch mủ xanh, vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi 

Giảm dần rồi sau đó dứt hẳn Viêm xoang, Viêm mũi dị ứng 

Cách sử dụng   

Cách 1: Nhỏ mũi 

Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối sinh lý 0.9%, lắc đều, nhỏ vào mỗi bên mũi 2-3 giọt, ngày 3 lần; Có 

thể nhỏ vài giọt vào khẩu trang để hít khi đi đƣờng. 

Cách 2: Xịt mũi 

Mua chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), có thể tận dụng chai cũ đã dùng hết 

Cho nƣớc muối sinh lý 0.9% vào chai 

Nhỏ thêm vào khoảng 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc 

Lắc đều, xịt rửa 2-3 nhát mỗi bên, ngày 3 lần 

Cách 3: Xông mũi 

Nhỏ khoảng 5-10 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào cốc nƣớc sôi 

Dùng giấy cứng quấn thành hình nón, có chừa lỗ nhỏ, chụp lên cốc nƣớc 

Bịt một mũi, hít sâu vào mũi bên kia để hơi tinh dầu bay vào mũi thông qua lỗ nhỏ của chụp giấy 

Xông khoảng 5-10 phút mỗi ngày 

Lƣu ý: 

- Bảo quản tinh dầu ở nơi khô ráo tránh nắng mặt trời   

- Vì tinh dầu không tan trong nƣớc, nên phải LẮC ĐỀU trƣớc khi sử dụng (cách 1 và cách 2) để tinh dầu hoà lẫn trong nƣớc 

muối, tránh gây rát và tăng hiệu quả sử dụng  

- Khoảng 3 ngày đầu sử dụng, sẽ có hiện tƣợng chảy mũi nhiều, vì tinh dầu kích thích tiết dịch, loại thải vi khuẩn. Sau đó sẽ 

giảm dẫn. Vì vậy bạn nên kiên trì sử dụng hết liệu trình. Không nên bỏ giữa chừng. 

- Không sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em dƣới 2 tuổi  

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139593470532754 

 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/139593470532754
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BẠN ĐANG BỊ VIÊM XOANG, VIÊM MŨI DỊ ỨNG?  

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài thuốc cho căn bệnh VIÊM XOANG bằng 

phƣơng pháp dân gian thì tinh dầu hoa ngũ sắc Hoa Nén là một ứng cử viên 

ƣu tiên hàng đầu cho bạn lựa chọn.  

Sau đây Hoa Nén sẽ hƣớng dẫn bạn 3 cách sử dụng tinh dầu hoa ngũ sắc 

đơn giản: 

Cách 1: Nhỏ mũi 

Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối sinh lý 0.9%, lắc đều, 

nhỏ vào mỗi bên mũi 2-3 giọt, ngày 3 lần; có thể nhỏ vài giọt vào khẩu trang 

để hít khi đi đƣờng. 

Cách 2: Xịt mũi 

Mua chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), có thể tận dụng chai cũ đã 

dùng hết; cho nƣớc muối sinh lý 0.9% vào chai; nhỏ thêm vào khoảng 20 giọt 

tinh dầu hoa ngũ sắc; lắc đều, xịt rửa 2-3 lần mỗi bên mũi, ngày 3 lần. 

Cách 3: Xông mũi 

Nhỏ khoảng 5-7 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào cốc nƣớc sôi; dùng giấy cứng quấn thành hình nón, có chừa lỗ nhỏ, chụp lên 

cốc nƣớc; bịt một mũi, hít sâu vào mũi bên kia để hơi tinh dầu bay vào mũi thông qua lỗ nhỏ của chụp giấy; xông khoảng 5-

10 phút mỗi ngày. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=901228066882112&set=a.509775306027392 

 

VIÊM XOANG, VIÊM MŨI DỊ ỨNG?  

Khó chịu khi thời tiết thay đổi, khói bụi ô nhiễm,…  

Hãy thử tinh dầu Hoa ngũ sắc để làm dứt điểm vấn đề đó bằng cách: 

Cách 1: Nhỏ mũi 

Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào 10ml nƣớc muối sinh lý 0.9%, lắc đều, nhỏ vào mỗi bên mũi 2-3 giọt, ngày 3- 4 lần; có 

thể nhỏ vài giọt vào khẩu trang để hít khi đi đƣờng. 

(Có thể dùng chai xịt mũi Xisat (loại có nắp mở đƣợc), nhỏ vào 20 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc; lắc đều để sử dụng) 

Cách 2: Xông mũi 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=901228066882112&set=a.509775306027392
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Nhỏ khoảng 3- 5 giọt tinh dầu hoa ngũ sắc vào tô nƣớc sôi; dùng khăn trùm kín mặt để xông; hãy duy trì xông đều đặn 

khoảng 5-10 phút mỗi ngày. 

Lƣu ý: 

- Bảo quản tinh dầu ở nơi khô ráo tránh nắng mặt trời  

- Vì tinh dầu không tan trong nƣớc, nên phải LẮC ĐỀU trƣớc khi sử dụng (cách 1 và cách 2) để tinh dầu hoà lẫn trong nƣớc 

muối, tránh gây rát và tăng hiệu quả sử dụng  

- Khoảng 3 ngày đầu sử dụng, sẽ có hiện tƣợng chảy mũi nhiều, vì tinh dầu kích thích tiết dịch, loại thải vi khuẩn. Sau đó sẽ 

giảm dẫn. Vì vậy bạn nên kiên trì sử dụng hết liệu trình. Không nên bỏ giữa chừng. 

- Không sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em dƣới 2 tuổi  

***Vì là sản phẩm thiên nhiên từ cây cỏ bản địa nên kiên trì sử dụng sẽ có hiệu quả rõ rệt  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3010118309264274 

 

TINH DẦU HOA NGŨ SẮC – KHÔNG CÕN  U LO VIÊM MŨI, VIÊM XOANG  

Bạn đang gặp vấn đề 

Ngủ dậy mũi khô rát, hắc hơi, sổ mũi liên tục,… 

Đau đầu khi thời tiết thay đổi  

Không chịu đƣợc mùi phấn hóa, lông chó mèo . Khó chịu khi ngồi máy lạnh, quạt máy 

Thấu hiểu những vấn đề trên, Hoa Nén xin chia sẽ 1 cách vô cũng hiệu quả: Tinh dầu hoa ngũ sắc. 

Giúp bạn: 

Thông mũi với mùi hƣơng rất dễ chịu 

Chống viêm, chống phù nề và kháng khuẩn 

Kích thích niêm mạc mũi tăng xuất tiết 

Thải loại ra ngoài những dịch mủ xanh, vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi. Giảm dần rồi sau đó dứt hẳn viêm 

xoang, viêm mũi dị ứng. 

Còn chần chờ chi không rƣớc ngay tinh dầu hoa ngũ sắc để cuộc sống tràn trề niềm vui.  

 Hoa Nén mến chúc bình an, sức khỏe đến mọi nhà  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3056151977994240 
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9. Tinh dầu bƣởi 

HẾT LO CĂNG THẲNG MỆT MỎI VỚI TINH DẦU BƢỞI 

 

Nguyên nhân dẫn tới stress do áp lực công việc, gia đình khiến nhiều 

ngƣời cảm thấy: 

- Mệt mỏi, khó chịu 

- Căng thẳng không thể tập trung hoặc hoàn thành công việc, giảm hiệu 

suất làm việc 

- Stress là nguyên nhân làm bạn dễ nóng tính, nổi cáu làm ảnh hƣởng đến 

các mối quan hệ xung quanh 

- Luôn cảm thấy bức bối khó ngủ, ngủ không ngon, không sâu giấc. 

----------------------------------------- 

Bạn có biết không tinh dầu bƣởi thƣờng có mùi thơm nhẹ, ngọt rất thƣ giãn và dễ chịu nên đƣợc sử dụng để giảm căng 

thẳng mệt mỏi 

Tinh dầu bƣởi có tác dụng kích thích hệ miễn dịch của cơ thể loại bỏ chất độc ra ngoài, giúp giảm stress hiệu quả 

Hƣơng thơm của tinh dầu bƣởi nguyên chất tác động tới khứu giác, nó gửi tín hiệu tích cực tới não bộ giúp não bộ trở thành 

phấn chấn và vui vẻ hơn.  

Hƣơng thơm của dầu bƣởi kích thích cả tâm trí và cơ thể. Nó kích thích các tuyến nội tiết và hệ thần kinh, dẫn đến tiết 

hormon nhƣ dopamine, serotonin và oxytocin tạo ra những suy nghĩ tốt và nâng cao tâm trạng. Điều này giúp chống lại sự lo 

âu và thậm chí trầm cảm.  

Ngoài ra tinh dầu bƣởi còn có những công dụng tuyệt vời khác : Dƣỡng tóc, chống say xe,massage giảm mở… 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=858875391117380&set=a.508158189522437 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=858875391117380&set=a.508158189522437


185 

 

Tóc RỤNG NHIỀU làm sao để NGỚT? 

Tóc THƢA THỚT làm sao để DÀY??? 

RỤNG TÓC - nỗi ám ảnh của chị em và các mẹ sau sinh 

Đừng lo khi đã có TINH DẦU BƢỞI NGUYÊN CHẤT 

Ngăn rụng tóc. 

Kích thích mọc tóc giúp tóc DÀY và NHANH DÀI. 

Phục hồi tóc hƣ tổn. 

Dƣỡng tóc mềm mƣợt, chống khô xơ tóc. 

Nuôi dƣỡng da đầu. 

#tinhdaubuoi 

#tinhdautrirungtoc 

#tinhdaubuoihoanen 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1146756855662564 

 

𝓛𝓪 𝓶 đ𝓮 𝓹 𝓽𝓸 𝓬 𝓿𝓸  𝓲 𝓽𝓲𝓷𝓱 𝓭𝓪  𝓾 𝓑𝓾 𝓸  𝓲 

-------------- 

Nhỏ 3-4 giọt tinh dầu bƣởi vào dầu gội để gội đầu 

Pha với dầu dẫn (dầu dừa, oliu,..) massage chân và ngọn tóc trong vòng 30 phút 

rồi gội lại với dầu gội 

Massage ngọn tóc sau khi đã gội đầu sạch bằng 2-3 giọt tinh dầu Bƣởi (không cần 

xả lại với nƣớc) 

𝑳𝒖  𝒖 𝒚 : 

𝑆𝑢   𝑑𝑢 𝑛𝑔 𝑚𝑜  𝑡 𝑙𝑢 𝑜  𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜  𝑣𝑢  𝑎 đ𝑢  𝑣𝑜  𝑖 đ𝑜   𝑑𝑎 𝑖 𝑣𝑎  𝑑𝑎 𝑦 𝑐𝑢 𝑎 𝑡𝑜 𝑐 

Đ𝑒   đ𝑎 𝑡 ℎ𝑖𝑒  𝑢 𝑞𝑢𝑎  𝑡𝑜  𝑖 𝑢 𝑢 𝑛𝑒 𝑛 𝑑𝑢 𝑛𝑔 𝑘𝑒  𝑡 ℎ𝑜  𝑝 𝑣𝑜  𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 𝑠𝑎  𝑣𝑎  ℎ𝑢 𝑜 𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 

https://www.facebook.com/photo?fbid=523214608837303&set=a.111612739997494 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tinhdaubuoi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX68-0iFUe4Fty2W-38ggptjMxVPChddQ1LWWK2IqEMeQw8VoYDebBg58fnVLj_sVf9BMH-m27ZYwOGnhbf-svDgZEdFuLIpNaTuhDzy2_d5kBrO__6D4gB9VZnoTSSLLfytET4AIEx4VPc4MU2uv6o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdautrirungtoc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX68-0iFUe4Fty2W-38ggptjMxVPChddQ1LWWK2IqEMeQw8VoYDebBg58fnVLj_sVf9BMH-m27ZYwOGnhbf-svDgZEdFuLIpNaTuhDzy2_d5kBrO__6D4gB9VZnoTSSLLfytET4AIEx4VPc4MU2uv6o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdaubuoihoanen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX68-0iFUe4Fty2W-38ggptjMxVPChddQ1LWWK2IqEMeQw8VoYDebBg58fnVLj_sVf9BMH-m27ZYwOGnhbf-svDgZEdFuLIpNaTuhDzy2_d5kBrO__6D4gB9VZnoTSSLLfytET4AIEx4VPc4MU2uv6o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1146756855662564
https://www.facebook.com/photo?fbid=523214608837303&set=a.111612739997494
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TÓC CHẮC KHỎE, GIẢM GÃY RỤNG VỚI TINH DẦU  

Ngày nay với việc sử dụng nhiều loại dầu gội công nghiệp khiến do mái tóc thiếu hụt dƣỡng chất, da đầu bị tổn thƣơng, dễ 

gây ra nấm da đầu là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tóc yếu, dễ gãy rụng và mất đi độ mềm mƣợt, óng ả tự 

nhiên. 

----------- 

Hƣớng dẫn sử dụng tinh dầu chăm sóc tóc: 

Sử dụng dầu dừa và tinh dầu bƣởi có tính kháng khuẩn và dầu dƣỡng chất vitamin là một biện pháp hỗ trợ làm sạch nấm da 

đầu cung cấp dƣỡng chất cho tóc chắc khỏe. 

Bƣớc 1: Sử dụng dầu dừa xoa đều lên tóc và massage vùng chân tóc, ủ trong vòng 20-30 phút. 

Bƣớc 2: Nhỏ 2-3 giọt tinh dầu Bƣởi vào dầu gội rồi xoa đều xả sạch bằng nƣớc. Có thể kết hợp thêm 1-2 giọt tinh dầu Bạc hà 

tăng hiệu quả trị gàu.  

Bƣớc 3: Lau khô tóc tự nhiên bằng khăn sạch, khi tóc còn ẩm nhỏ 2-3 giọt tinh dầu bƣởi ra lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay 

chấm tinh dầu và massage vùng chân tóc và ngọn tóc rồi để tóc khô tự nhiên 

----------- 

Lƣu ý: 

Chỉ nên sử dụng lƣợng tinh dầu vừa đủ với độ dài và dày của tóc tránh dùng quá nhiều gây bết rít chân tóc nhanh bẩn da đầu, 

gây gàu và nấm. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1513374195667493&set=a.1418312078507039 

 

10. Tinh dầu gừng 

CÓ TINH DẦU GỪNG KHÔNG LO BỊ SAY XE  

Say xe là nỗi kinh hoàng của nhiều ngƣời khi phải di chuyển một quãng đƣờng 

dài, và có rất nhiều ngƣời phải sử dụng đến sự trợ giúp của thuốc chống say. 

Nhƣng với những cách chống say xe hiệu quả không cần dùng thuốc này, với tinh 

dầu gừng Hoa Nén bạn không cần phải lo lắng gì nữa. Rất hiệu quả mà không gây 

hại. 

Cách sử dụng:  

- Trƣớc khi lên xe nhỏ vài giọt tinh dầu gừng ra khăn tay để ngửi 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1513374195667493&set=a.1418312078507039
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- Nhỏ 1 tới 2 giọt lên khẩu trang để mang lúc ở trên xe 

- Pha loãng một vài giọt tinh dầu gừng với nƣớc ấm để uống trƣớc 30 phút trƣớc khi đi xe 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=866632477008338&set=a.508158189522437 

 

Tinh dầu Gừng đã từ lâu đƣợc ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y học, bởi trong thành phần có chứa 

α-camphene 

β-phelandrene 

eucalyptol  

các gingerol.. 

Vậy những hợp chất đó tạo nên tác dụng gì cho loại tinh dầu này?  

Hãy cùng khám phá nhé 

 
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1155445714793678 

 

Sử dụng #tinh_dầu_GỪNG - một biện pháp #chữa_lành bằng tinh dầu an toàn tốt 

cho sức khỏe mọi nhà 

 Gừng không chỉ là gia vị không thể thiếu trong một số món ăn mà còn là vị thuốc 

đặc biệt thƣờng dùng trong Đông Y. 

 Với đặc tính cay, nóng, kháng viêm, chống nấm, kích thích tiêu hóa, giảm 

cholesterol , đông máu… tinh dầu Gừng đƣợc chiết xuất hỗ trợ điều trị các bệnh về: 

tiêu hóa, hô hấp, tăng cƣờng sức khỏe tim mạch, thƣ giãn, làm đẹp… 

#chữa_lành_bằng_tinh_dầu 

#bảo_vệ_sức_khỏe 

#thƣ_giãn_tinh_thần 
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3016266071982831/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=866632477008338&set=a.508158189522437
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1155445714793678
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_g%E1%BB%ABng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX83uz5ZoeZtao2h284WrwwaVfNvHc0F6Mci1p02JXFW4Ym8A9DC-nsrYVwTfxOSYakUAiK7P2G3j_9VwasAyLv8AMcDGBxa5AsfqY_yeO3qYhdnwNVR32abHWUkSAeQyJdPfZRDy3D7NhRJU8fjaQhqhPlnOPEJ2WwsJs7Nfc0pg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%AFa_l%C3%A0nh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX83uz5ZoeZtao2h284WrwwaVfNvHc0F6Mci1p02JXFW4Ym8A9DC-nsrYVwTfxOSYakUAiK7P2G3j_9VwasAyLv8AMcDGBxa5AsfqY_yeO3qYhdnwNVR32abHWUkSAeQyJdPfZRDy3D7NhRJU8fjaQhqhPlnOPEJ2WwsJs7Nfc0pg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%AFa_l%C3%A0nh_b%E1%BA%B1ng_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX83uz5ZoeZtao2h284WrwwaVfNvHc0F6Mci1p02JXFW4Ym8A9DC-nsrYVwTfxOSYakUAiK7P2G3j_9VwasAyLv8AMcDGBxa5AsfqY_yeO3qYhdnwNVR32abHWUkSAeQyJdPfZRDy3D7NhRJU8fjaQhqhPlnOPEJ2WwsJs7Nfc0pg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/b%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_s%E1%BB%A9c_kh%E1%BB%8Fe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX83uz5ZoeZtao2h284WrwwaVfNvHc0F6Mci1p02JXFW4Ym8A9DC-nsrYVwTfxOSYakUAiK7P2G3j_9VwasAyLv8AMcDGBxa5AsfqY_yeO3qYhdnwNVR32abHWUkSAeQyJdPfZRDy3D7NhRJU8fjaQhqhPlnOPEJ2WwsJs7Nfc0pg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/th%C6%B0_gi%C3%A3n_tinh_th%E1%BA%A7n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX83uz5ZoeZtao2h284WrwwaVfNvHc0F6Mci1p02JXFW4Ym8A9DC-nsrYVwTfxOSYakUAiK7P2G3j_9VwasAyLv8AMcDGBxa5AsfqY_yeO3qYhdnwNVR32abHWUkSAeQyJdPfZRDy3D7NhRJU8fjaQhqhPlnOPEJ2WwsJs7Nfc0pg&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3016266071982831/
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11. Tinh dầu ngải cứu: 

TINH DẦU NGẢI CỨU – MỘT PHÁT HIỆN TIỀM NĂNG 

Chu du 1 vòng qua các làng quê, rất dễ bắt gặp cây ngải cứu trong vƣờn nhà. Những ngƣời lớn tuổi luôn bảo rằng: ―Có để 

phòng khi trái gió, trở trời‖. 

Với mong mỏi mang thiên nhiên để chăm sóc gia đình Việt, Hoa Nén cho ra mắt dòng sản phẩm tinh dầu ngải cứu nguyên 

chất. Từ 100% cây ngải cứu, giữ lại những gì tinh túy nhất và rất thuận tiện 

để dùng.  

Trong tinh dầu ngải cứu chứa: Cineol, α-thuyon, adenin, cholin, dehydro 

matricaria este, tetradecatrilin, tricosanol. 

Giúp: 

Tăng sức đề kháng, kháng khuẩn nhờ tính kháng khuẩn cao 

Giúp giảm đau, viêm, thoái hóa cơ khớp 

Hỗ trợ giải cảm, giảm đau nhức 

Điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp 

Ngoài ra, theo nghiên cứu đang diễn ra từ một nhà khoa học Mỹ rằng ngải 

cứu có khả năng điều trị C.O.V.I.D 19, nó làm cản trở nguy cơ nhân rộng của v.i.r.u.s trong cơ thể.  

Cách dùng: 

- Xông phòng với máy khuếch tán, đèn xông tinh dầu - để thanh lọc không khí, kháng khuẩn, suy yếu v.i.r.u.s nhằm tăng sức 

đề kháng, giảm các bệnh về đƣờng hô hấp. 

- Dùng để tắm: Nhỏ 6-8 giọt tinh dầu ngải cứu vào nƣớc tắm, giúp thƣ giãn, ngăn ngừa cảm lạnh, hỗ trợ tốt cho xƣơng khớp. 

- Massage: Pha từ 5 – 6 giọt tinh dầu ngải cứu vào 7 – 10ml dầu nền (dầu dừa, dầu hƣớng dƣơng) và thực hiện day ấn, xoa 

bóp lên vùng đau nhức. 

Hoa Nén- Liệu pháp chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3024918747784230 

 

#TINH_DẦU_NGẢI_CỨU – #KHÁNG_KHUẨN_GIẢM ĐAU 

Ngải cứu một thảo dƣợc dân gian có thể tìm thấy nhiều nơi trên các miền quê, đã đƣợc sử dụng hàng ngàn năm để bảo vệ 

sức khỏe 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3024918747784230
https://www.facebook.com/hashtag/kh%C3%A1ng_khu%E1%BA%A9n_gi%E1%BA%A3m_%C4%91au?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0zOl7ZboRWkP6BJu8dg4SZ_HheXVvtYQYKTX0J6ewHi0l0velztgOard-9AX43vQT-EIsW-zgW-FRSHCABKYbv40qvdcozDBde9XTVMj5592wdTlbifOXSEL7qKtDWno&__tn__=*NK-R
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Tinh dầu ngải cứu chiết xuất 100% cây ngải cứu với các thành phần cineol, α-

thuyon, adenin, cholin, dehydro matricaria este, tetradecatrilin, tricosanol mang 

lại hiệu quả kháng khuẩn, giảm đau, hỗ trợ tăng đề kháng cho cơ thể 

--------- 

Đặc biệt tinh dầu Ngải Cứu – ―chiết xuất từ trong lá cây ngải cứu ngọt có khả 

năng ngăn chặn đƣợc sự nhân rộng của SARS-CoV-2 virus và hai biến thể của 

nó.‖ 

Nguồn: https://vtc.vn/ngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-

ar611425.html?fbclid=IwAR1JtdsuHJsN6KDiGGbV2yrQQTnJKehJ6ztsdoDva

ed2pQr46ru-uAG1qQM 

----------- 

Hƣớng dẫn sử dụng #tinh_dầu_Ngải_cứu: 

Nhỏ 2-3 giọt tinh dầu Ngải cứu vào bát nƣớc xông (nóng), dùng khăn trùm kín mặt và bát nƣớc, xông hơi trong vòng 5 

phút giúp sát khuẩn hệ hô hấp, hạn chế sự nhân rộng của virus 

Pha loãng tinh dầu Ngải cứu với dầu nền theo tỷ lệ 1:1 xoa bóp bụng cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đau bụng kinh 

Sử dụng 1-2 giọt tinh dầu Ngải cứu massage trực tiếp lên vùng da bị đau hoặc pha loãng với dầu nền giảm đau  

Nhỏ 8-10 giọt tinh dầu Ngải cứu vào bồn tắm ngâm mình vài phút thải độc cho cơ thể, tăng cƣờng đề kháng 

Xông phòng với dụng cụ khuếch tán tinh dầu nhƣ đèn xông, máy khuếch tán làm sạch không khí, kháng khuẩn, tăng 

cƣờng sự tập trung 

#tinh_dau_ngai_cuu 

#tinh_dau_khang_khuan 

#chua_lanh_tinh_dau 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1446069135731333&set=a.508158189522437 

https://vtc.vn/ngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-ar611425.html?fbclid=IwAR1JtdsuHJsN6KDiGGbV2yrQQTnJKehJ6ztsdoDvaed2pQr46ru-uAG1qQM
https://vtc.vn/ngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-ar611425.html?fbclid=IwAR1JtdsuHJsN6KDiGGbV2yrQQTnJKehJ6ztsdoDvaed2pQr46ru-uAG1qQM
https://vtc.vn/ngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-ar611425.html?fbclid=IwAR1JtdsuHJsN6KDiGGbV2yrQQTnJKehJ6ztsdoDvaed2pQr46ru-uAG1qQM
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_ng%E1%BA%A3i_c%E1%BB%A9u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0zOl7ZboRWkP6BJu8dg4SZ_HheXVvtYQYKTX0J6ewHi0l0velztgOard-9AX43vQT-EIsW-zgW-FRSHCABKYbv40qvdcozDBde9XTVMj5592wdTlbifOXSEL7qKtDWno&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_dau_ngai_cuu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0zOl7ZboRWkP6BJu8dg4SZ_HheXVvtYQYKTX0J6ewHi0l0velztgOard-9AX43vQT-EIsW-zgW-FRSHCABKYbv40qvdcozDBde9XTVMj5592wdTlbifOXSEL7qKtDWno&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_dau_khang_khuan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0zOl7ZboRWkP6BJu8dg4SZ_HheXVvtYQYKTX0J6ewHi0l0velztgOard-9AX43vQT-EIsW-zgW-FRSHCABKYbv40qvdcozDBde9XTVMj5592wdTlbifOXSEL7qKtDWno&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chua_lanh_tinh_dau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0zOl7ZboRWkP6BJu8dg4SZ_HheXVvtYQYKTX0J6ewHi0l0velztgOard-9AX43vQT-EIsW-zgW-FRSHCABKYbv40qvdcozDBde9XTVMj5592wdTlbifOXSEL7qKtDWno&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=1446069135731333&set=a.508158189522437
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12. Tinh dầu nghệ 

TINH DẦU NGHỆ- Món quà quý giá từ thiên nhiên! Củ nghệ từ 

xƣa đã đƣợc dùng trong làm đẹp, trị sẹo và chữa bệnh, đặc biệt là đau 

dạ dày. Thành phần nghệ chứa hơn 300 hợp chất, đặc biệt là chất 

Curcumin. Một trong những chất có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm 

và đã đƣợc khoa học chứng  

 

minh là có khả năng chống bệnh ung thƣ vô cùng hiệu quả.  

Vậy, ―TINH DẦU NGHỆ‖ thì sao?  

Cùng Hoa Nén tìm hiểu kĩ hơn về các công dụng thần kì của tinh dầu 

nghệ nhé: 

Nuôi dƣờng và tái tạo làn da, giúp da tƣơi trẻ, mịn màng: 

Cho 2- 3 giọt tinh dầu nghệ vào sữa tƣơi và thoa lên mặt khoảng 10 

phút rồi rửa lại bằng nƣớc sạch. Sử dụng một tuần 3 lần để có kết quả 

tốt nhất. 

Giúp trắng da và làm mờ vết thâm, nám: 

Pha tinh dầu nghệ cùng dầu dừa/ dầu mù u với tỷ lệ 3% là tinh dầu nguyên chất và dùng bông tăm thoa lên vùng cần điều trị. 

Dùng cách này từ 1 đến 2 lần một ngày bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. 

Chống lão hóa da, nhăn da: 

Pha dầu dừa/ dầu hạnh nhân và tinh dầu nghệ theo tỷ lệ đều nhau. Bôi trực tiếp và massage hỗn hợp lên vùng da tối màu, 

nhăn nheo, da không đều màu. Dùng đều đặn hằng ngày để có kết quả tốt nhất. 

Ngăn rụng tóc: 

Cho vài giọt tinh dầu nghệ vào nƣớc để xả tóc sau khi gội đầu sạch, không cần xả lại bằng nƣớc.  

Ngoài ra, tinh dầu nghệ còn có tác dụng kháng khuẩn, giúp thƣ giãn; hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày; giúp lƣu thông và lọc 

máu; hỗ trợ chống đau khớp hiệu quả. 

--------- 
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𝑺𝒖   𝒅𝒖 𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝑯𝒐𝒂 𝑵𝒆 𝒏, 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆  𝒕: 

KHÔNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI 

AN TOÀN CHO SỨC KHỎE 

Hotline:  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3021281131481325 

 

13. Tinh dầu hoa oải huongwm ngọc lan tây, lài, hồng 

--------------------------------------------- 

TINH DẦU HOA OẢI HƢƠNG MỘT DƢỢC LIỆU QUÝ BẠN CÓ BIẾT?  

Hoa Oải hƣơng có nguồn gốc từ miền Địa Trung Hải, xuất hiện cách đây hàng nghìn năm từ thời Hy Lạp cổ đại. Nhắc đến 

hoa Oải hƣơng ai cũng nghĩ đến một vẻ đẹp thanh tao thuần khiết, màu tím tƣợng trƣng cho sự chung thủy, hƣơng thơm quý 

phái. Không chỉ vậy, từ xa xƣa nó đƣợc sử dụng nhƣ một loại dƣợc liệu thiên nhiên 

cung cấp tinh dầu cho việc làm đẹp và chữa bệnh. 

Ngày nay, tinh dầu hoa Oải hƣơng là sản phẩm đồng hành cùng vẻ đẹp ngƣời 

phụ nữ: 

Trị mụn trứng cá 

Dùng tăm bông tẩm tinh dầu chấm lên vết mụn chƣa vỡ, mụn sẽ nhanh xẹp, giảm 

sƣng tấy, nhanh hồi phục hơn 

Hòa vài giọt tinh dầu cùng nƣớc ấm rồi massage lên da giúp cân bằng lƣợng nhờn, 

se khít lỗ chân lông, diệt khuẩn và làm sạch da 

Giảm đau đầu, stress, cân bằng trạng thái, thƣ giãn tinh thần 

Xua đuổi côn trùng và trị vết côn trùng cắn 

Thoa trực tiếp tinh dầu lên vết đốt côn trùng giảm ngứa, sƣng tấy 

Xịt lên áo quần mũ nón trƣớc khi ra ngoài phòng côn trùng cắn 

Sát trùng, cầm máu vết thƣơng nhỏ, điều trị viêm, nấm da 

Hồi phục da khô nứt nẻ, cháy nắng 

Pha tinh dầu oải hƣơng với dầu nền (dầu dừa, dầu hƣớng dƣơng,..) đắp massage lên vùng da bị tổn thƣơng, làm dịu dƣỡng 

da trắng sáng  
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Thanh lọc không khí: tinh dầu Oải hƣơng giúp khử mùi hôi, diệt khuẩn, đem lại không gian lãng mạn, tinh tế. 

#Tƣ vấn sử dụng  

Tinh dầu treo: dùng trong không gian nhỏ (xe oto  , tủ quần áo, nhà vệ sinh,..) 

Sử dụng kết hợp dụng cụ hỗ trợ 

Diện tích ≤ 20m2. sử dụng kết hợp đèn xông tinh dầu 

Diện tích > 20m2. sử dụng máy khuếch tán tinh dầu giúp không gian thoáng mát, đỡ khô da khi sử dụng trong phòng điều 

hòa. 

Chai xịt tinh dầu: sử dụng nhƣ nƣớc hoa xịt phòng, áo quần, mũ bảo hiểm,… 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1639473112995474/2796774683931972/ 

 

Bạn có biết 7 CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI Của tinh dầu hoa Hồng   

Dƣỡng tóc: Sau khi gội đầu xong bạn có thể thoa một ít Tinh dầu hoa hồng lên tóc xoa bóp, massage nhẹ nhàng để tinh 

dầu thấm từ chân tóc đến ngọn. Cách làm này có tác dụng dƣỡng tóc mềm, giảm thiểu tóc khô, hƣ tổn và mang đến cho mái 

tóc của bạn mùi thơm quyến rũ, lâu phai.  

Dùng làm thơm phòng: Bạn có thể dùng tinh dầu hoa hồng kết hợp với Đèn xông tinh dầu hay tinh dầu treo hoa Hồng 

bạn sẽ có ngay một căn phòng đầy hƣơng thơm ngọt ngào nhƣ chính tại khu vƣờn hoa hồng thực tế. Hoặc bạn cũng có thể 

nhỏ vài giọt vào khăn mềm sau đó đặt ở góc nhà, mùi thơm tinh dầu sẽ lan tỏa giúp không gian sống của bạn thơm ngát mùi 

hƣơng hoa. 

Dùng để chăm sóc da mặt: Nhỏ vài giọt Tinh dầu hoa hồng ra bát nƣớc để làm nƣớc hoa hồng rửa mặt và mỗi tối. Đối với 

hỗn hợp này bạn chỉ cần làm 2-3 lần/tuần sẽ giúp dƣỡng da mặt hiệu quả, hạn chế dầu nhờn trên da.  

Dùng để massage toàn thân: Trộn đều hỗn hợp Tinh dầu hoa hồng, dầu nền ( jojoba, dầu dừa hoặc dầu oliu ...) theo tỉ lệ 

1:3 sau đó massage lên vùng cơ thể bạn muốn xoa bóp nhƣ cổ, tay chân hoặc toàn thân. Xoa bóp nhẹ nhàng để tinh dầu thẩm 

thấu vào da giúp tiếp nhận dƣỡng chất tối ƣu nhất, nên sử dụng 1-2 lần/ 1 tuần sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ, không chỉ chăm 

sóc da mà còn tạo cảm giác thƣ thái, dễ chịu. Hỗn hợp này phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng cho da.  

Làm mờ vết thâm sẹo, trị quầng mắt hiệu quả: Thoa trực tiếp Tinh dầu hoa hồng lên vết sẹo và quầng mắt sau đó tiến 

hành massage chiều chiều kim đồng hồ và ngƣợc lại. Làm liên tục trong vòng 2-3 tuần sẽ thấy những vết thâm sẹo mờ dần 

theo thời gian và quầng mắt sẽ không còn nữa. 

https://www.facebook.com/hashtag/t%C6%B0_v%E1%BA%A5n_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUff8BTXDUg0hCoiH1fjdbTkTdxatSw1Alu9GLSqdVjPINppHh9E1nmE1hb-TthE0BTD7NP3YJlHUDLZhUjrmw937ykLhBB5kKFDcuq8pwCblLB8xdHCzfW9faW_cO5SFNVo26aJdqqrr67GlY6zwIVCOpUawX3oAAFRAunK0ULkZR6XXNlr28vsfSyKx1aBmU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1639473112995474/2796774683931972/
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Se khít lỗ chân lông, dƣỡng da trắng hồng tự nhiên: Trộn sữa chua hoặc bột cám gạo sau đó nhỏ vài giọt Tinh dầu hoa 

hồng vào trộn đều hỗn hợp trên sau đó tiến hành đắp mặt nạ. Cách làm này sẽ giúp da bạn sáng lên mỗi ngày và se khít lỗ 

chân lông hiệu quả.  

Giải tỏa căng thẳng, áp lƣc giảm stress thƣ giãn tinh thần: Sử dụng 3-4 giọt Tinh dầu hoa hồng nhỏ vào đĩa đèn đốt tinh 

dầu hoặc máy khuếch tán tinh dầu, giúp thanh lọc không khí, khử các mùi hôi và mang lại giấc ngủ ngon. Hoặc nhỏ vài giọt 

Tinh dầu hoa hồng vào bồn tắm ngâm mình, vừa thƣ thái tâm hồn vừa đƣợc trút bỏ mọi áp lực, căng thẳng của cuộc sống để 

thấy cuộc đời thật đẹp biết bao.  

Lƣu ý sử dụng tinh dầu hoa Hồng: 

- Không uống trực tiếp, không để rớt vào mắt. 

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, để xa tầm tay trẻ em. 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Tinh dầu Hoa Nén 

Xƣởng SX: Thôn Đông Lâm, Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, tp Huế 

Email: tinhdauhoanen.com 

Website: tinhdauhoanen.com 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/853467211658198 

 

TRAO YÊU THƢƠNG ĐẾN MỘT NỬA THẾ GIỚI XINH ĐẸP 

• Chọn quà sao cho ý nghĩa, chân thành? 

• Quà sao chị em yêu thích & dùng? 

• Quà sao để chị em luôn xinh đẹp, khỏe mạnh? 

Hoa Nén gợi ý một số bộ quà có giá trị tuyệt vời dành cho những ngƣời phụ nữ đáng yêu & đáng kính nhƣ sau: 

BỘ HƢƠNG THƠM SANG TRỌNG: 

• Bộ các sản phẩm nƣớc hoa tinh dầu 

• Bộ Spa cao cấp tại nhà: Máy khuếch tán với tinh dầu hoa thơm mát 

BỘ CHĂM SÓC SỨC KHỎE: 

Tinh dầu tràm: Phòng ho, cảm cúm, tăng sức đề kháng 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3XIB7qvm5D9qCjobZv40KJInqpfem5Zf7ZDFARQNV8kOq0ZYqxDc6V73o&h=AT0GmeEzT9gGsC23Ueyt8Nfq27GhkpsmMtNxl2FNahidTvchjYC6SY2RQVodP84dZlqJRE2dpKtmLJCTWZZKH9iyEPDxFnu7Mbuh39h50EFuc7YaZZqNJnTAb8fBuRAw3aV-szx5AfZP9ObDh_w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT342cmfMrslFXsgA03zZEIKQGQ024pcgKApAaTxUG9n5rL-jIi03Mu1rVVFi-7lSDoPWd2NVLtdJo2QAFMffy_FLpomIXVYMcaygX9_JifE_zxMJCbSwCyaBn62f5durd7pH09CnwURkm8ptA7E3Jur
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Gkm4gPWLguauM0dFT2yzwqT1WYaiNGP_5aH-3lR7SDnhFuX8fFSvu-98&h=AT0GmeEzT9gGsC23Ueyt8Nfq27GhkpsmMtNxl2FNahidTvchjYC6SY2RQVodP84dZlqJRE2dpKtmLJCTWZZKH9iyEPDxFnu7Mbuh39h50EFuc7YaZZqNJnTAb8fBuRAw3aV-szx5AfZP9ObDh_w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT342cmfMrslFXsgA03zZEIKQGQ024pcgKApAaTxUG9n5rL-jIi03Mu1rVVFi-7lSDoPWd2NVLtdJo2QAFMffy_FLpomIXVYMcaygX9_JifE_zxMJCbSwCyaBn62f5durd7pH09CnwURkm8ptA7E3Jur
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/853467211658198
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Tinh dầu xông: Đuổi muỗi, giúp thƣ giãn… 

Tinh dầu xoa bóp: Xua tan mệt mỏi, giảm đau… 

BỘ HẠNH PHÖC TRÀN ĐẦY: 

• Tinh dầu xông phòng: Với mùi thơm dịu nhẹ của tinh dầu làm cho không gian đƣợc ấm cúng hơn. 

• Đẹp & thơm: Combo tinh dầu treo tủ quần áo, treo phòng ngủ, treo xe… với thiết kế nhỏ xinh vừa dùng để trang trí lại giúp 

thơm phòng, tinh thần đƣợc thƣ giãn là món quà không thể thiếu cho chị em phụ nữ 

Hoa Nén chúc chị em phụ nữ luôn xinh đẹp và có một ngày 8/3 thật ý nghĩa 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1087720481566202 

-------------------------------------------------- 

#Hoa_Lài (Nhài) với mùi hƣơng nồng nàn, cánh hoa màu trắng tinh khiết tƣợng trƣng cho sự sang trọng quý phái nên đƣợc 

lựa chọn trồng cảnh ở nhiều nơi. 

 
Hƣơng thơm hoa Lài đƣợc chiết xuất thành tinh dầu nhằm mang hƣơng thơm mọi lúc mọi nơi đặc biệt mang vào căn nhà của 

bạn tạo nên một không gian sống tinh tế, ngọt ngào, thƣ giãn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1428741880797392 

 

TINH DẦU HOA HỒNG – TINH DẦU CỦA PHÁI ĐẸP 

--------- ---------- 

Hoa hồng không chỉ đẹp, nó còn mang trong mình một thơm nữ tính, ngọt ngào và 

quyến rũ. Tinh dầu hoa hồng không chỉ mang lại sự hấp dẫn từ bên ngoài bởi 

hƣơng thơm mà còn giúp chị em phụ nữ tỏa sáng bởi những công dụng tuyệt vời 

mà nó mang lại cho làn da:  

Giúp giảm nhanh các vết sạm - nám da, mờ thâm sẹo giúp da đều màu 

Ngăn ngừa nếp nhăn, làm mịn da 

Se khít lỗ chân lông giúp da mịn màng, trắng sáng 

Sử dụng nhƣ một loại nƣớc hoa, an toàn cho sức khỏe 

----------- 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1087720481566202
https://www.facebook.com/hashtag/hoa_l%C3%A0i?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5k6hhvM4IP9qngvoTqu40z2VpY_ha9-DOR8CJAphaA8z-zTFB54d8y0-P7pSWRpU_ehp3USWhVS2Top5FVKWwNqGw3JEXAQ1mFE4BoqgdYxzuDuCjMcxJJYEZ98o3HTOQeBUqvUGJRk95HerncaZ_IGbVfX05F_ftr4Gvb7T1ow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1428741880797392
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#tinh_dầu_hoa_hồng 

#làm đẹp_da_từ_thiên_nhiên 

#nƣớc_hoa_thiên_nhiên 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1440909406247306&set=a.1428741770797403 

 

#TINH_DẦU_HOA_OẢI HƢƠNG - THƢ GIÃN, KHÁNG VIÊM, LÀM ĐẸP DA  

-----------  

Với thành phần chính tinh chất #Linalool khoảng 45% và #acetate_linalyl khoảng 35% tạo nên mùi thơm đặc trƣng và với 

khả năng kháng khuẩn, chống viêm Tinh dầu hoa Oải hƣơng đƣợc ứng dụng nhiều 

trong lĩnh vƣc làm đẹp, chăm sóc da 

Trị mụn, làm sáng da, giảm nhăn:  

Pha loãng 1-2 giọt tinh dầu Oải hƣơng với dầu dừa, dùng bông tẩy trang thấm nhẹ 

hỗn hợp thoa lên mặt 2 phút rồi rửa sạch với nƣớc. 

Giảm bỏng nhẹ, cải thiện sẹo:  

Dùng tăm bông thấm tinh dầu Oải hƣơng thoa trực tiếp lên vết bỏng hoặc vết sẹo 

nhỏ giúp thúc đẩy quá trình chữa lành các mô da, thực hiện 3 lần/ngày 

Sử dụng trong làm mƣợt tóc:  

Pha tinh dầu Oải Hƣơng với dầu dừa với tỷ lệ 2-3% sau đó xoa đều lên tóc, sau 30 

phút gội sạch bằng dầu gội bình thƣờng sẽ giúp tóc suôn mƣợt, trị gầu tốt.  

Sát khuẩn không khí, làm thơm phòng:  

Xông tinh dầu Oải hƣơng với các dụng cụ khuếch tán nhƣ đèn xông, máy khuếch tán giúp thƣ giãn, ngủ ngon, cải thiện hệ 

thần kinh. 

Treo tủ quần áo: 

Treo chai tinh dầu vào tủ quần áo để khử mùi, tạo hƣơng thơm tự nhiên cho quần áo. 

Xịt phòng: 

Dùng chai xịt nƣớc hoa tinh dầu Oải hƣơng xịt phòng, tủ áo quần hoặc các vị trí cần khử mùi sẽ mang lại hƣơng thơm thƣ 

giãn, dễ chịu ngay tức thì 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3019903151619123/ 

https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_hoa_h%E1%BB%93ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeoEEssVVpXewUpAYdUApkKs37_qEIcFMqilYVTU0B4T8jcNuMm_x6Vpa73OMJcRHWGbsb-h3UtvYOXmyfcMaxn8b13h4Pq2PIUbI3mY2MhEncOLbDWfbM4oRcEs81TV8S242IJNgymoqzgvCAYLdK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/l%C3%A0m_%C4%91%E1%BA%B9p_da_t%E1%BB%AB_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeoEEssVVpXewUpAYdUApkKs37_qEIcFMqilYVTU0B4T8jcNuMm_x6Vpa73OMJcRHWGbsb-h3UtvYOXmyfcMaxn8b13h4Pq2PIUbI3mY2MhEncOLbDWfbM4oRcEs81TV8S242IJNgymoqzgvCAYLdK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/n%C6%B0%E1%BB%9Bc_hoa_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeoEEssVVpXewUpAYdUApkKs37_qEIcFMqilYVTU0B4T8jcNuMm_x6Vpa73OMJcRHWGbsb-h3UtvYOXmyfcMaxn8b13h4Pq2PIUbI3mY2MhEncOLbDWfbM4oRcEs81TV8S242IJNgymoqzgvCAYLdK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=1440909406247306&set=a.1428741770797403
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_d%E1%BA%A7u_hoa_o%E1%BA%A3i_h%C6%B0%C6%A1ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWO6fJwDAp-5S6gT2WsfStIXoOOn5STn_2-jnph-1u8eOiv7obLiaDCwy0pplG2WIdVGbxk5GWx4A0Yyuxm5Y_4UX3ECa8BkDZ07L-2SGtZERVx7MRKnt6ktwHHRMWW1v9UiWIjs0Fx78zGQqj9JoR8mMejmXX6KemEKh7-Dk01qINR6_ndAP5GZcKXM7V5iDA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/linalool?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWO6fJwDAp-5S6gT2WsfStIXoOOn5STn_2-jnph-1u8eOiv7obLiaDCwy0pplG2WIdVGbxk5GWx4A0Yyuxm5Y_4UX3ECa8BkDZ07L-2SGtZERVx7MRKnt6ktwHHRMWW1v9UiWIjs0Fx78zGQqj9JoR8mMejmXX6KemEKh7-Dk01qINR6_ndAP5GZcKXM7V5iDA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acetate_linalyl?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWO6fJwDAp-5S6gT2WsfStIXoOOn5STn_2-jnph-1u8eOiv7obLiaDCwy0pplG2WIdVGbxk5GWx4A0Yyuxm5Y_4UX3ECa8BkDZ07L-2SGtZERVx7MRKnt6ktwHHRMWW1v9UiWIjs0Fx78zGQqj9JoR8mMejmXX6KemEKh7-Dk01qINR6_ndAP5GZcKXM7V5iDA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3019903151619123/
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14. Tinh dầu treo  

TINH DẦU TREO - SỰ NHẸ NHÀNG VÀ CÓ LÀN ĐIỆU  

Không nồng, không đầy mùi nhƣ nƣớc hoa. Tinh dầu có ngữ điệu riêng cho mình. Chỉ thoảng qua hoặc bất chợt một lúc nào 

đó mùi hƣơng chợt ùa tới. Đó là giai điệu riêng của tự nhiên và đến theo cách tự nhiên. Mỗi loại tinh dầu mang một sắc thái 

khác nhau, ứng dụng khác nhau ( treo xe, treo tủ quần áo, giày dép, phòng khách, phòng tắm…). Nếu bạn cần những trải 

nghiệm tự nhiên hãy cùng HOA NÉN khám phá những loại tinh dầu sau đây nhé: 

DÕNG C Y CỎ, QUẢ 

Tinh dầu treo xe Sả Chanh: Khử mùi, đuổi muỗi/Chống say xe 

Tinh dầu treo xe Sả Java: khửu mùi, kháng khuẩn, đuỗi muỗi/ chống say xe 

Tinh dầu treo xe Bạc hà: Nhẹ nhàng, thơm mát, hạn chế say xe 

Tinh dầu treo xe Chanh: Thƣ giãn, tỉnh táo phù hợp cho các chuyến đi xa 

Tinh dầu treo Bƣởi : Thƣ giãn, tỉnh táo phù hợp cho các chuyến đi xa 

DÒNG HOA  

Treo xe Ngọc Lan Tây: Sự lựa chọn hàng đầu của các chị em với mùi hƣơng 

quyến rũ, cá tính. 

Treo xe Lài : Mùi hƣơng của Lài là một mùi hƣơng sâu, quý phái sang trọng. 

Tinh dầu treo xe Oải hƣơng: Mùi thơm dễ chịu, giảm stress 

Tinh dầu treo xe Hoa hồng: Mùi hƣơng thơm nồng của chiết xuất hoa hồng 

tuyệt đối 

DÒNG GỖ 

Quế: Mang lại sự ấm áp khử mùi tốt nhất 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/866120307059555 

 

NHỮNG LỌ TREO NHỎ NHẮN XINH XẮN NÀY LÀM ĐƢỢC GÌ NHỈ? 

#Treo_xe_ô_tô  

Trang trí cho xế hộp thêm xinh 

Khử sạch mùi xe 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/866120307059555
https://www.facebook.com/hashtag/treo_xe_%C3%B4_t%C3%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUv6mSsxu-rz-HoiE2HCu4-p2rhA3sZ8G-RKm7WYV1wr7e8xk-8f86ArAVVuRP-6FVmrxGCDJjKVGfxegeHJ004h7jCl5QP3bJBx9aeQNRiVbEhAnEoNVufiGAfafcgNlswKfwLecBdx2YmVob0qjiY&__tn__=*NK-R
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Tỏa hƣơng thơm thƣ giãn, giảm say xe 

Tạo cảm giác hƣng phấn, tỉnh táo khi lái xe 

#Treo_tủ_quần_áo 

Giúp áo quần luôn thơm tự nhiên 

Chống ẩm mốc 

#Treo_phòng_vệ_sinh 

Khử mùi thƣờng xuyên 

Sát khuẩn trực tiếp 

Giữ cho không gian phòng vệ sinh luôn thơm mát dễ chịu 

Hoa Nén gợi ý bạn một số tinh dầu thƣờng đƣợc khách lựa chọn nhé 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1163858117285771 

 

THƠM TỰ NHIÊN CHO XẾ YÊU CỦA BẠN 

Nếu bạn đang cần một sản phẩm cho chiếc xế yêu của mình để khử mùi, diệt khuẩn, an toàn lại đẹp mắt thì tại sao bạn 

không chọn một lọ tinh dầu treo? 

Tinh dầu treo vừa làm trang trí đẹp mắt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1132289563775960&set=a.508158189522437 

 

TINH DẦU TREO – XINH XẮN - NHỎ GỌN - ĐA CÔNG DỤNG 

 
Sát khuẩn không khí 

Tạo hƣơng thơm tự nhiên, an toàn 

Thƣ giãn, thoải mái tinh thần 

Khử mùi hiệu quả 

Trang trí tiện lợi, xinh xắn 

 
Gợi ý sử dụng tinh dầu treo: 

https://www.facebook.com/hashtag/treo_t%E1%BB%A7_qu%E1%BA%A7n_%C3%A1o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUv6mSsxu-rz-HoiE2HCu4-p2rhA3sZ8G-RKm7WYV1wr7e8xk-8f86ArAVVuRP-6FVmrxGCDJjKVGfxegeHJ004h7jCl5QP3bJBx9aeQNRiVbEhAnEoNVufiGAfafcgNlswKfwLecBdx2YmVob0qjiY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/treo_ph%C3%B2ng_v%E1%BB%87_sinh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUv6mSsxu-rz-HoiE2HCu4-p2rhA3sZ8G-RKm7WYV1wr7e8xk-8f86ArAVVuRP-6FVmrxGCDJjKVGfxegeHJ004h7jCl5QP3bJBx9aeQNRiVbEhAnEoNVufiGAfafcgNlswKfwLecBdx2YmVob0qjiY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1163858117285771
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1132289563775960&set=a.508158189522437
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- #Khử_mùi_chống_say_xe: sả chanh, bạc hà, quế, oải hƣơng 

- #Thƣ giãn: oải hƣơng, bƣởi, chanh, ngọc lan, lài 

- #Treo_tủ_quần áo: oải hƣơng, lài, hoa hồng 

- #Treo_phòng_vệ_sinh, phòng bếp: sả chanh, java 

--------------------- 

Tinh dầu Hoa Nén #cam_kết: 

CHẤT LƢỢNG - HIỆU QUẢ - AN TOÀN -------------- 

Vùng nguyên liệu: Thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Xƣởng sản xuất: Thôn Đông Lâm, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế 

Web: tinhdauhoanen.com 

Hotline: 0965 65 33 99 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1426856034319310 

 

15. Tinh dầu xịt 

𝗖𝗵𝘂 𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗰𝗮  𝗻 𝗹𝗮 𝗺 𝗴𝗶   𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼  𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗻𝗮 𝘆?  

Sát khuẩn tay thƣờng xuyên 

Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài 

Rửa tay bằng xà phòng 

Nghiêm chỉnh thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế đƣa ra Hãy thực hiện ngay 

hôm nay để nhanh chống đẩy lùi covid  

 

SÁT KHUẨN KHÔNG KHÍ, KHỬ MÙI TANH HÔI VỚI TINH DẦU XỊT 

Sát khuẩn, khử trùng 

Xua đuổi muỗi, côn trùng hiệu quả 

Khử mùi nhanh chóng 

Vệ sinh tay, chân, giày dép, đồ dùng,... 

https://www.facebook.com/hashtag/kh%E1%BB%AD_m%C3%B9i_ch%E1%BB%91ng_say_xe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfiPqzCDLga3ZgCFZJor9ohJTuAYLEXWXC5oz3fsCNIlzgClw8f2cj_mVWOzVuPI0I0S7k2juaeZUZWmMTtvHHFuATxV3Yiq5Xs6WDFljfT3cqYCoZ0qA_AN5Vjg2yj_Gb_0ikIjdypQcjiwUM62rOSpBjNqdtOnB9NZ_mKSjcug&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/th%C6%B0_gi%C3%A3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfiPqzCDLga3ZgCFZJor9ohJTuAYLEXWXC5oz3fsCNIlzgClw8f2cj_mVWOzVuPI0I0S7k2juaeZUZWmMTtvHHFuATxV3Yiq5Xs6WDFljfT3cqYCoZ0qA_AN5Vjg2yj_Gb_0ikIjdypQcjiwUM62rOSpBjNqdtOnB9NZ_mKSjcug&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/treo_t%E1%BB%A7_qu%E1%BA%A7n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfiPqzCDLga3ZgCFZJor9ohJTuAYLEXWXC5oz3fsCNIlzgClw8f2cj_mVWOzVuPI0I0S7k2juaeZUZWmMTtvHHFuATxV3Yiq5Xs6WDFljfT3cqYCoZ0qA_AN5Vjg2yj_Gb_0ikIjdypQcjiwUM62rOSpBjNqdtOnB9NZ_mKSjcug&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/treo_ph%C3%B2ng_v%E1%BB%87_sinh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfiPqzCDLga3ZgCFZJor9ohJTuAYLEXWXC5oz3fsCNIlzgClw8f2cj_mVWOzVuPI0I0S7k2juaeZUZWmMTtvHHFuATxV3Yiq5Xs6WDFljfT3cqYCoZ0qA_AN5Vjg2yj_Gb_0ikIjdypQcjiwUM62rOSpBjNqdtOnB9NZ_mKSjcug&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cam_k%E1%BA%BFt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfiPqzCDLga3ZgCFZJor9ohJTuAYLEXWXC5oz3fsCNIlzgClw8f2cj_mVWOzVuPI0I0S7k2juaeZUZWmMTtvHHFuATxV3Yiq5Xs6WDFljfT3cqYCoZ0qA_AN5Vjg2yj_Gb_0ikIjdypQcjiwUM62rOSpBjNqdtOnB9NZ_mKSjcug&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinhdauhoanen.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PtCQjDQvM9Lg8zJCT9CvchasQwhW_E2mxnKK3dIlyh7wxx4sHjYpwWwE&h=AT3ssh_sRoDNONYwt23b78z16RVQ9MC9aXOJrrqUrz8yAYFA07fUYIm1f5fembL7dpQRB7abEj6pS2Na3-M4Ldcc0eQr8FfZPEL2pHjPwqmv3SW1oNOOFkF2l_CETergLSVM1dIMIuUSm578VS4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0iKcd_Tn4XJZazESOcaSm_Ls1G7CwBqfzc98qIWiQqTl-I89nkZrQe1hdmH6NXh2l--xOpyUIda0dRpezmBXaUx-915kM6Pqzvz-PE9gCj6o5jcKlpyH4juRK9tnv-_AvQjgMWzbB355Wslay1tHSRJPlYW_wM63-zDK-wM3-0Og6z6He7nTKlLNM
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1426856034319310
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(BSP XỊT) 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1348105138861067 

 

CHỌN TINH DẦU XỊT ĐÖNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  

- Đuổi muỗi, sát khuẩn, khử mùi phòng ngủ, phòng khách nên dùng tinh dầu xịt sả chanh, sả java, bạc hà... 

- Thơm phòng, thanh lọc không khí: Dùng tinh dầu xịt hoa hồng, oải hƣơng, lài, Ngọc Lan tây... 

- Khử mùi toilet: Dùng tinh dầu xịt sả chanh, sả java, quế... 

- Xịt giày, mũ bảo hiểm: Dùng tinh dầu xịt quế 

- Xịt phòng bếp: Dùng tinh dầu xịt quế, sả java, sả chanh... 

- Khử mùi xe ô tô: dùng xịt sả chanh, sả java, quế, bƣởi, bạc hà... 

https://www.facebook.com/maihongdang.63/posts/2923830391036204 

 

#XỊTSÁTKHUẨNHOANÉN 

THÀNH PHẦN: Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất, nƣớc cất, glycerin, cồn ethanol 96o, nƣớc oxy già 3% đƣợc pha theo 

theo công thức của WHO, có tác dụng khử khuẩn rất hiệu quả. 

CÔNG DỤNG: 

Diệt 99,9% vi trùng, vi khuẩn. 

Sát khuẩn tay, các vật dụng nhƣ: tay nắm cửa, bệ toilet,... không gây đổi màu, ăn mòn. 

Xịt trong phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, toilet,... giúp diệt vi khuẩn, khử mùi, tạo hƣơng thơm dễ chịu của tinh dầu tự 

nhiên. 

CÁCH SỬ DỤNG: 

Chai xịt tiện lợi luôn mang theo bên mình, xịt trực tiếp lên tay một lƣợng vừa đủ ở khoảng cách 10 - 20cm, xịt nơi cần diệt 

khuẩn và để khô tự nhiên. 

CHÖ Ý: Không đƣợc uống, không để rơi vào mắt, không sử dụng cho trẻ dƣới 2 tuổi. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1348105138861067
https://www.facebook.com/maihongdang.63/posts/2923830391036204
https://www.facebook.com/hashtag/x%E1%BB%8Bts%C3%A1tkhu%E1%BA%A9nhoan%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMF-Q9B71dBHwXAPKlGF_8ZyL0xWUriuZ2lWlSb28dMwgTh-eZOJuYmfL8Ip7g7bT3rwaI0Wwe3RlKMNevNkzC724tcJAVxLajnH-4QtCYOyinKppKM0qa6ZLuRywYOh4&__tn__=*NK-R
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SÁT KHUẨN DẠNG XỊT TIỆN LỢI  

ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN KHẮP MỌI NƠI!  

Nhỏ gọn, dễ bỏ túi mang theo khi đi ra ngoài. 

Không những làm sạch tay, khử trùng mà còn an toàn cho cả những làn da nhạy cảm, dƣỡng ẩm và không he   gây hại da. 

Hãy xịt sát khuẩn mọi nơi mình tiếp xúc nhƣ: Tay chân, điện thoại, tay nắm cửa, các đồ vật nơi công cộng nếu mình tiếp 

xúc và thực hiện nhiều lần trong ngày nhằm ngăn ngừa vi khuẩn và hạn chế mắc các bệnh về đƣờng hô hấp, đƣờng tiêu hóa... 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1207319532939629 

---------------------------------------------------------- 

MÙI HÔI PHÒNG: "Chuyện cũ nhƣng không hề cũ" 

MÙI HÔI PHÒNG là tình trạng không còn quá xa lạ với nhiều ngƣời. Mùi hôi 

khó chịu gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ, sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình và 

gây ấn tƣợng xấu với các vị khách tới thăm nhà. 

Có một cách rất đơn giản để khử đi mùi hôi đó là dùng tinh dầu tự nhiên. 

Tinh dầu nguyên chất, tinh dầu xịt phòng có tác dụng khử mùi, tiêu diệt vi khuẩn, 

thanh lọc không khí giúp cho bầu không khí trở nên trong lành hơn, tốt cho sức 

khỏe… 

https://www.facebook.com/photo?fbid=299434337881999&set=a.111612739997494 

 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1207319532939629
https://www.facebook.com/photo?fbid=299434337881999&set=a.111612739997494


201 

 

BẢO VỆ SỨC KHOẺ Là cách phòng DỊCH tốt nhất. 

Thế giới đang đối mặt với sự lây lan virus #Corona #Sars_CoV_2020 , số ca 

nhiễm bệnh tăng chóng mặt. Chủ quan lúc này là tự sát. 

Bạn phải đi làm & gặp gỡ, giao tiếp, bạn không thể đeo khẩu trang liên tục 8 

tiếng! 

Bạn không biết ngƣời đối diện có tiếp xúc ngƣời có nguy cơ ủ bệnh hay không? 

Bạn có biết dùng tinh dầu phòng chống dịch an toàn, tăng hệ miễn nhiễm. 

Thành phần trong tinh dầu có tác dụng kích hoạt, nâng cao hệ miễn dịch và sức đề 

kháng cho cơ thể. Đặc biệt là có khả năng kích hoạt và khôi phục khả năng tự 

chữa bệnh của cơ thể. 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP Y KHOA KHUYÊN DÙNG: 

1. RỬA TAY thƣờng xuyên với xà phòng kháng khuẩn hoặc dùng tinh dầu xịt ... 

để không gây khô rát da. 

2. Nhỏ vài giọt tinh dầu… vào bên trong khẩu trang tạo sự dễ chịu, hỗ trợ làm sạch phổi 

3. Xông phòng ngủ, phòng vệ sinh .. bằng đèn xông tinh dầu hay máy khuếch tán 

4.Lau nhà mỗi ngày với 7-10 GIỌT tinh dầu để sát khuẩn. 

5. Giặt áo quần, ga gối ... cho 15 giọt tinh dầu vào nƣớc giặt cuối để kháng khuẩn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1089454168059500 

 

TINH DẦU XỊT PHÒNG – TRẢI NGHIỆM HƢƠNG SẮC THIÊN NHIÊN NGAY TRONG KHÔNG GIAN GIA 

ĐÌNH MÌNH  

Bạn luôn khó chịu vì mùi hôi tanh của dấu vết đồ ăn lƣu trên thiết bị bếp, nhà ăn, bạn luôn bối rối với những vi sinh vật nhỏ 

nhƣ nấm mốc bám trên góc tƣờng, sàn nhà, đồ dùng trong mùa ẩm mốc, bạn có muốn sạch bóng những con gián mất vệ sinh? 

Hay bạn hơi mất tự tin vì mùi hôi của đôi giày mình đang mang?  

Liệu bạn có tin nổi là tinh dầu xịt phòng HOA NÉN có thể giải quyết những vấn đề trên không? Bạn hãy cùng tinh dầu Hoa 

Nén khám phá những tuyệt tác của sản phẩm này nhé. 

Công dụng: 

https://www.facebook.com/hashtag/corona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0YrLOhpXryuVVlV-mx8OU6rKJpCS6ST1i0fKo-uqbJIOdmydDQyB1KBjmfkYpoMBkHihK5b8iQ4RXiQ9GGsej8uPc4capMzbEmAZ5sMB8iER_pIBhYXNb9fzeUXfuPWt_BqqBy59VFGSJwNTkSF1C&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sars_cov_2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0YrLOhpXryuVVlV-mx8OU6rKJpCS6ST1i0fKo-uqbJIOdmydDQyB1KBjmfkYpoMBkHihK5b8iQ4RXiQ9GGsej8uPc4capMzbEmAZ5sMB8iER_pIBhYXNb9fzeUXfuPWt_BqqBy59VFGSJwNTkSF1C&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1089454168059500
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-  Các loại tinh dầu xịt nhƣ: Oải hƣơng, hoa hồng, chanh, hoa lài ... giúp cho căn phòng của bạn trở nên thơm mát, tinh tế và 

thƣ thái hơn. 

-  Các loại tinh dầu xịt nhƣ: Sả chanh, sả java, quế, bạc hà có đặc tính khử mùi mạnh mẽ các mùi khó chịu trong không khí, 

trên đồ vật, thiết bị, đồng thời hƣơng thơm của tinh dầu giúp mang lại cho bạn cảm giác ấm cúng tạo sự an tâm, khiến tinh 

thần trấn tĩnh - Chính đặc tính trên của tinh dầu đã làm cho những mùi khó chịu tan biến chỉ trong vài lần xịt, ngoài ra còn 

xua đuỗi muỗi,kiến, gián… bạn sẽ không thể không hài lòng với tác dụng kỳ diệu của nó.. 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/864107630594156 

 

XÓA TAN CÁI NÓNG CÙNG TINH DẦU XỊT CHANH 

Mùa hè đã đến với cái nóng oi bức, ngột ngạt, khó chịu.  

Hãy xóa tan điều này bằng cách sử dụng tinh dầu xịt chanh. 

Mùi thơm tinh dầu xịt chanh sẽ làm tinh thần của bạn hƣng phấn, thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/292207231938043 

 

𝑻𝑰𝑵𝑯 𝑫𝑨  𝑼 𝑿𝑰  𝑻 𝑸𝑼𝑬   -𝑮𝒊𝒂 𝒊 𝒑𝒉𝒂 𝒑 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒆 𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆 𝒏 𝒌𝒉𝒖   𝒎𝒖  𝒊 𝒉𝒊𝒆  𝒖 𝒒𝒖𝒂  

𝐾ℎ𝑢   𝑚𝑢 𝑖 𝑡𝑢  𝑙𝑎 𝑛ℎ: 𝐾ℎ𝑢   𝑠𝑎 𝑐ℎ 𝑚𝑢 𝑖 ℎ𝑜 𝑖 𝑡𝑎𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜  𝑐ℎ𝑖 𝑢 𝑡𝑢   𝑡ℎ𝑢  𝑐 𝑎 𝑛  

𝐾ℎ𝑢   𝑚𝑢 𝑖 ℎ𝑜  𝑛 ℎ𝑜  𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜 𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒   𝑝, 𝑝ℎ𝑜 𝑛𝑔 𝑎 𝑛 

𝐾ℎ𝑢   𝑚𝑢 𝑖 𝑚𝑜   ℎ𝑜 𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑝, 𝑚𝑢  𝑏𝑎 𝑜 ℎ𝑖𝑒  𝑚 

Đ𝑢𝑜  𝑖 𝑘𝑖𝑒  𝑛, 𝑔𝑖𝑎 𝑛, 𝑚𝑢𝑜  𝑖… 𝑛ℎ𝑢  𝑛𝑔 𝑐𝑜 𝑛 𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒  𝑚 𝑎  𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜  𝑔𝑎 𝑦 𝑏𝑒  𝑛ℎ 

----------------------------------- 

𝑺𝒖   𝒅𝒖 𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝑯𝒐𝒂 𝑵𝒆 𝒏, 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆  𝒕: 

KHÔNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI 

AN TOÀN CHO SỨC KHỎE 

HƢƠNG THƠM TINH DẦU THIÊN NHIÊN THƢ GIÃN DỄ CHỊU 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1416753721996208&set=a.1416148075390106 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=864107260594193&set=pcb.864107630594156&__cft__%5b0%5d=AZXCV8BVfqHf5ocHQEZgyGBpXhGwnypRNPi3UKR94LSP9Z_0rIvi76Xh-RqOieKlv1w57XNRgmwAPQ9EGtvo9ozi8okMtOUxSjovAOFlNwgoLfRimj21AfQ6-CaLNk5EN2A&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=864107260594193&set=pcb.864107630594156&__cft__%5b0%5d=AZXCV8BVfqHf5ocHQEZgyGBpXhGwnypRNPi3UKR94LSP9Z_0rIvi76Xh-RqOieKlv1w57XNRgmwAPQ9EGtvo9ozi8okMtOUxSjovAOFlNwgoLfRimj21AfQ6-CaLNk5EN2A&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/864107630594156
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/292207231938043
https://www.facebook.com/photo?fbid=1416753721996208&set=a.1416148075390106
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𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒙𝒊 𝒕 𝒑𝒉𝒐 𝒏𝒈- 𝑩𝒂 𝒐 𝒗𝒆   𝒈𝒊𝒂 đ𝒊 𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂 𝒏 𝒚𝒆 𝒖 

Trong tình hình mà các con đều đƣợc nghĩ hè sớm. Bạn hãy sở hữu cho gia đình 

mình chai tinh dầu xịt phòng nhé.  

1. Phòng tránh côn trùng, đuổi muỗi - cho con yêu thoải mái vui chơi 

2. Khử mùi, tạo hƣơng thơm - mẹ không còn sợ mùi đồ ăn, các mùi khó chịu 

3. Làm sạch không khí – bố luôn thấy thoải mái sau ngày làm vất vả 

Cách dùng: 

- Xịt phòng, xịt chăn, nệm, màng, quần áo và những nơi muỗi hay lui tới 

- Xịt sau khi nấu ăn xong 

- Xịt trong nhà vệ sinh 

Hãy chọn một loại cho gia đình mình: 

- Sả chanh 

- Bạc hà 

- Chanh 

- Quế 

- Sả java 

Hãy trải nghiệm sự an toàn và tiện lợi 

Hoa Nén- cam kết về sự an toàn cho sức khỏe! 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/2994974007445371 

 

XỊT SÁT KHUẨN - TRÁNH XA VI KHUẨN MỌI LÚC MỌI NƠI 

 
Nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo 

Dƣỡng ẩm da tay 

Hƣơng thơm dịu mát 

Đặc Biệt #DIỆT_KHUẨN đến 99,9% 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/2994974007445371
https://www.facebook.com/hashtag/di%E1%BB%87t_khu%E1%BA%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBNc9SeM4cKppKNvGdw88nCkw_HIrCVaP_pTk2A2gRKuEMmu2n9lT_4c09aJQHLby6dRsZqlCa5lsd9VJcCKm_a046CyesXV2VApvfp0fg4T1qLEIoHuiz9msla_zMJEZCMW7o3FPX7heOPfXAqdNjxwmad5GUDp4zf-ypmgopKg&__tn__=*NK-R
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Hãy chuẩn bị ngay cho mình 1 chai #xịt_sát_khuẩn này nhé! 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/529600361532061 

 

CHAI XỊT #ĐUỔI_CHUỘT, CÔN TRÙNG – #BẠC_HÀ 

Việc dọn dẹp nhà cửa khiến nhiều bạn cảm thấy mệt mỏi và đặc biết chán ghét khó 

chịu với sự xuất hiện của chuột, gián, các loại côn trùng…..  

Dùng các chai xịt diệt côn trùng khiến chúng không còn khả năng sống sót, đổi lại 

hóa chất trong không khí cũng gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của chính mình và gia 

đình 

Sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên làm cho chuột và các loại côn trùng khó chịu 

phải bỏ đi và không giám xuất hiện, không làm tổn hại đến sức khỏe còn mang lại 

không gian sống tƣơi mới mát lành là sƣ lựa chọn xu hƣớng 

Tinh dầu bạc hà với thành phần chính Menthol và Menthone khắc tinh của chuột và 

côn trùng sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề trên. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1438190946519152&set=a.1416148075390106 

 

CHAI XỊT PHÕNG TIỆN LỢI 3 CÔNG DỤNG 

𝗧𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗮  𝘂 𝗦𝗮  𝗖𝗵𝗮𝗻𝗵  

Ruồi, muỗi, kiến, gián làm bạn khó chịu, ngứa ngáy 

Mùi hôi phòng, đồ ăn, mùi tanh trền bàn ghế sau những bữa cơm gia đình 

Mùi hôi xe, mùi khai chƣa xử lý kịp 

Vi khuẩn, nấm mốc khiến không gian sống bị ô nhiễm dễ gây các bệnh về hô hấp 

ảnh hƣởng đến sức khỏe gia đình 

-------------- 

Hãy bảo vệ sức khỏe một cách lành mạnh bằng cách sử dụng Chai xịt Sả chanh nhé 

ĐUỔI MUỖI, CÔN TRÙNG – SÁT KHUẨN – KHỬ MÙI HÔI 

--------------- 

𝙃𝙪 𝙤   𝙣𝙜 𝙙𝙖  𝙣 𝙨𝙪   𝙙𝙪  𝙣𝙜: 

https://www.facebook.com/hashtag/x%E1%BB%8Bt_s%C3%A1t_khu%E1%BA%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBNc9SeM4cKppKNvGdw88nCkw_HIrCVaP_pTk2A2gRKuEMmu2n9lT_4c09aJQHLby6dRsZqlCa5lsd9VJcCKm_a046CyesXV2VApvfp0fg4T1qLEIoHuiz9msla_zMJEZCMW7o3FPX7heOPfXAqdNjxwmad5GUDp4zf-ypmgopKg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/529600361532061
https://www.facebook.com/hashtag/%C4%91u%E1%BB%95i_chu%E1%BB%99t?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8EENpmHd-ntFIhhxaYp0uINfuYb86diknkxnxJKVEGZzJXXt77uXwtJBAvad8Fr4JzwwcZGMKbqRb2lMdPJyzlkvrwDZlr-AkZR_NzY5hgeYamAWM3SXJOMXBL2BW4Hs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/b%E1%BA%A1c_h%C3%A0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8EENpmHd-ntFIhhxaYp0uINfuYb86diknkxnxJKVEGZzJXXt77uXwtJBAvad8Fr4JzwwcZGMKbqRb2lMdPJyzlkvrwDZlr-AkZR_NzY5hgeYamAWM3SXJOMXBL2BW4Hs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=1438190946519152&set=a.1416148075390106
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- Mở nắp nhựa ra khỏi cổ chai 

- Lắp nắp xịt vào 

- Xịt vào góc phòng nơi muỗi côn trùng cƣ trú, các vị trí cần khử mùi (xe oto, giày dép, phòng vệ sinh…) 

Khử sạch mùi hôi, đuổi muỗi ngay lập tức 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3060495587559879 

 

THAY ĐỔI TƢ DUY DIỆT MUỖI BẰNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI  

sang ĐUỔI MUỖI BẰNG TINH DẦU AN TOÀN CHO SỨC KHỎE  

--------- 

Muỗi và các loại côn trùng nhƣ ruồi, kiến, gián.. luôn làm cho bạn cảm thấy 

khó chịu và là tác nhân truyền bệnh trung gian. Vì thế đa số các gia đình luôn chuẩn 

bị sẵn cho mình một chai xịt hóa học để diệt côn trùng. Côn trùng bị ―tiêu diệt‖ vậy 

liệu sức khỏe khi chúng ta hít phải các hợp chất đó nhƣ thế nào? 

Khó chịu, buồn nôn 

Đau đầu, chóng mặt 

Khi sử dụng về lâu dài sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe con ngƣời 

--------- 

Chai xịt đuổi muỗi tinh dầu thiên nhiên dựa vào đặc tính thuần túy của tinh dầu sả 

chanh khắc tinh của các loài muỗi và côn trùng, không ―tiêu diệt‖ nhƣng sẽ: 

Đuổi muỗi ƣu việt khiến cho chúng có cảm giác sợ hãi không dám quay trở lại 

Không gây cảm giác khó chịu, nhức đầu, buồn nôn 

Sát khuẩn không khí mang lại hƣơng thơm tự nhiên thƣ giãn 

An toàn sức khỏe hệ hô hấp, bảo vệ sức khỏe cả nhà kể cả trẻ nhỏ 

---------- 

Tinh dầu thiên nhiên Hoa Nén - cam kết tự hào mang lại những sản phẩm vì sức khỏe  

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1481948768810036&set=a.1416148075390106 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3060495587559879
https://www.facebook.com/photo?fbid=1481948768810036&set=a.1416148075390106
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CHAI XỊT TINH DẦU – GIẢI PHÁP NHANH CHO MÙA ẨM MỐC   

Sát khuẩn – Khử Mùi - Tạo hƣơng thơm tự nhiên  

----------- 

𝑻𝒖   𝒗𝒂  𝒏 𝒔𝒖   𝒅𝒖 𝒏𝒈: 

Khử mùi giày dép, bếp, tủ chén: xịt quế, xịt sả chanh 

Khử mùi áo quần ẩm do mƣa: xịt sả chanh, xịt oải hƣơng 

Khử mùi sát khuẩn phòng vệ sinh: xịt sả java, xịt sả chanh 

Sát khuẩn laptop, điện thoại, vật dụng: xịt sát khuẩn, xịt sả chanh, xịt chanh 

------------ 

𝙃𝙪 𝙤   𝙣𝙜 𝙙𝙖  𝙣 𝙨𝙪   𝙙𝙪  𝙣𝙜: 

Mở nắp nhựa ra khỏi cổ chai 

Lắp nắp xịt vào 

Xịt vào nơi cần khử mùi, sát khuẩn, đuổi côn trùng 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3086168781659226 

16. Xà phòng thảo dƣợc 

XÀ PHÕNG THẢO DƢỢC - XOÁ TAN MỤN LƢNG 

Với sự kết hợp tuyệt vời giữa dầu dừa + bột lá nem + tinh dầu bạc hà tạo hƣơng 

thơm dễ chịu và chuyên đặc trị ―MỤN lƣng, MỤN dọc và MỤN đầu đen‖ 

Chỉ mất #2_phút_mỗi_ngày, bạn đã : 

 Tẩy sạch bụi bẩn và tế bào chết trên da. 

 Mụn khô dần và vết thâm mờ dần. 

 Da mịn màng và tƣơi tắn. 

 Chống lão hóa tế bào và trẻ hóa làn da. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=325083998650366&set=a.111612739997494 

 

XÀ PHÕNG THẢO DƢỢC – Trị RÔM SẢY  

Chào các bạn! 

Chúng mình là những khối xà phòng lành tính, an toàn cho cả ngƣời lớn và trẻ nhỏ với các thành phần tự nhiên. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3086168781659226
https://www.facebook.com/hashtag/2_phu%CC%81t_mo%CC%82%CC%83i_nga%CC%80y?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVcVrrcD2olZXTD22K-T__5c-tfpmZu_oXiUqlCWswsh9x3rHPZ-Shi-8bglbhZcnT1k55vjW6bVRCFpJEcez8G9fey7GVGrNxyVUJqvIHSoRqqrjgTgMVNdS1DneVfjO0&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/photo?fbid=325083998650366&set=a.111612739997494
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Tính năng nổi bật của xà phòng mình đến từ tinh dầu bạc hà, gừng nguyên chất cùng với bột khổ qua tự nhiên mang lại cảm 

giác mát lành trên da, kháng khuẩn và làm sạch da, hỗ trợ chữa một số bệnh do nấm gây ra nhƣ ngứa, RÔM SẢY, chàm, 

eczema, các vết mụn nhọt… 

Ngoài ra chúng mình còn làm sáng da, dƣỡng ẩm cho da và làm da bạn mềm mại, chống lão hóa và trẻ hóa làn da hiệu quả. 

Mọi ngƣời hãy sử dụng xà phòng thảo dƣợc chúng mình để bảo vệ da, bảo vệ sức khỏe nhé! 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/327155461776553 

 

𝐒𝐮   𝐤𝐡𝐚 𝐜 𝐛𝐢𝐞  𝐭 𝐜𝐮 𝐚 𝐱𝐚  𝐩𝐡𝐨 𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚 𝐨 𝐝𝐮 𝐨  𝐜 𝐭𝐮   𝐧𝐡𝐢𝐞 𝐧 (𝐬𝐨𝐚𝐩) 𝐯𝐚  𝐱𝐚  𝐩𝐡𝐨 𝐧𝐠 𝐜𝐨 𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞  𝐩 (𝐜𝐡𝐚  𝐭 𝐭𝐚  𝐲 𝐫𝐮  𝐚)? 

Ngày nay, những sản phẩm có công dụng làm sạch da thƣờng đƣợc gọi chung là XÀ PHÕNG. Nhƣng chúng ta ne n hiểu và 

phân biệt xà phòng thảo dƣợc tự nhiên với xà phòng công nghiệp qua bài viết tổng hợp dƣới đây. 

Xà phòng thảo dƣợc tự nhiên (Soap): Đƣợc làm thông qua quá trình phản ứng xà phòng hoá giữa các châ t béo từ dầu 

thực vật với dung dịch kiềm (NaOH/KOH). Quá trình biến đổi trong xà phòng này tạo ra một sản phẩm phụ, rất có lợi cho da 

là GLYCERIN.  

Glycerin là một chất hút ẩm, nó hút độ ẩm tự nhiên trong không khí để làm ẩm da, nhờ đó da không bị nứt nẻ. Trong xà 

phòng công nghiệp, glycerin đƣợc tách ra để dùng cho những sản phẩm cao cấp hơn nhƣ sản phẩm dƣỡng da, sữa tắm… 

Trong xà phòng thảo dƣợc tự nhiên, lƣợng glycerin này ở nguyên trong xà phòng. Vì việc này, xà phòng công nghiệp có một 

lợi thế là cứng bánh, ít hao nhƣng gây khô da. Xà phòng handmade thƣờng mềm, dễ nhão, nhanh hao và vào những ngày trời 

nồm hoặc trời mƣa (độ ẩm cao) thì trên bề mặt xà phòng sẽ xuất hiện những giọt nƣớc, đây không phải là xà phòng chảy nƣớc 

hay ―đổ mồ hôi‖ mà là glycerin trong xà phòng đã hút ẩm mạnh.  

Lợi thế của xà phòng thảo dƣợc tự nhiên là nó có thể tạo đƣợc một độ ẩm cho da, khiến da mềm mại, không bong tróc, 

không những tốt cho cơ thể, mà còn không gây hại cho môi trƣờng . 

Đối với xà phòng thảo dƣợc tự nhiên khi tắm có thể thay thế công đoạn tắm và dùng sản phẩm dƣỡng da, đặc biệt là ngƣời 

da nhờn hoặc trong mùa hè. 

Xà phòng công nghiệp thông thƣờng – Surfactant – Chất tẩy rửa 

Chất tẩy rửa hay xà phòng thông thƣờng, đƣợc làm từ hàng loạt các sản phẩm hóa dầu (xuất xứ từ dầu mỏ). Trong quá trình 

sản xuất ra các chất làm sạch surfactants nói chung cần dùng đến rất nhiều và cũng tạo ra rất nhiều các loại hoá chất làm hại 

đến cơ thể và môi trƣờng xung quanh. Khi dùng xà phòng công nghiệp thông thƣờng, chúng ta thƣờng sẽ phải dùng thêm 

kem làm ẩm da, nếu không, da sẽ có cảm giác căng và khô. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/327155461776553
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Trong thành phần xà phòng công nghiệp cũng chứa nhiều chất bảo quản, chất tạo đông, chất tạo bọt, chất ổn định bề mặt, 

chất tạo hƣơng tổng hợp, chất giấu hƣơng ( trong sản phẩm không mùi ), chất tạo mầu …. Những chất này sẽ rất dễ gây kích 

ứng da, đối với da mẫn cảm, da bị eczema, da khô thiếu nƣớc. 

Ví dụ về thành phần thông thƣờng của 2 loại xà phòng này: 

Thành phần trong xà phòng thảo dƣợc tự nhiên : Sodium Palmate (palm oil) thể xà phòng của dầu cọ, Sodium Cocoate 

(coconut oil) thể xà phòng của dầu dừa, Water (Aqua) nƣớc tinh khiết, Glycerin và mỗi loại xà phòng đƣơ c bổ sung những 

loại thảo dƣợc và tinh dầu thiên nhiên nguyên chất khác nhau để mang đến những lợi ích riêng nhƣ dƣỡng da, hỗ trợ trị mụn, 

làm đẹp,... 

Thành phần trong xà phòng công nghiệp thông thƣờng : Sodium Lauroyl Isethionate (surfactant/ chất tẩy rửa), Stearic Acid 

(sáp cứng có khả năng bắt nguồn từ mỡ động vật), Sodium Tallowate (chất tẩy rửa làm từ mỡ bò thải), Water, Sodium 

Isethionate (surfactant/detergent), Coconut Acid (surfactant), Sodium Stearate(surfactant), Cocamidopropyl Betaine 

(surfactant), Fragrance (hƣơng liệu hoá học), Sodium Chloride (muối), Titanium Dioxide (màu khoáng, chất làm màu đục), 

Tetrasodium EDTA (chất bảo quản), Trisodium Etidronate (chất bảo quản). 

Hi vọng qua bài viết này có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm xà phòng mình đang sử dụng và đƣa ra sự lựa 

chọn thông minh để chăm sóc da của mình! 

#XàphòngthảodƣợcHoaNén là sp an toàn và hữu hiệu tự nhiên. 

Ps: Tắm thôi nào 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2475233149433244 

 

XÀ PHÕNG THẢO DƢỢC CHO BÉ 

Dù mùa hè hay mùa đông thì việc giữ ẩm cho da bé, giúp da bé mịn màng là điều cần thiết chính vì thế bố mẹ cũng nên ƣu 

ái hơn với việc lựa chọn xà phòng thảo dƣợc, nhất là đối với bé nào da bị khô. 

Bố mẹ có thể dùng xà phòng thảo dƣợc của Hoa Nen tắm cho bé, làm sạch da, giúp da bé luôn mềm mại, không bị khô nẻ, 

phòng cảm lạnh, đem lại cảm giác ấm áp và giúp bé ngủ ngon... 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/326471745178258 

 

𝑿𝒂   𝒑𝒉𝒐 𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂 𝒐 𝒅𝒖  𝒐  𝒄 - 𝑪𝒉𝒂 𝒎 𝒔𝒐 𝒄 𝒄𝒂  𝒏𝒉𝒂  𝒕𝒂  

https://www.facebook.com/hashtag/x%C3%A0ph%C3%B2ngth%E1%BA%A3od%C6%B0%E1%BB%A3choan%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdH43PQ4hO-Q8q87AaD_lXgO8tJ4KGZZs901PBj2Z9iqEGgdXBiyPXF2lP1GlUx5eVN6dLzHCHnWgub8oB6D0kTZ4At_43ihqFrjzchmnqKyUE_Etz0cIZFWrJt_lBmJ4NkvFujfmBo26vtIbUnASJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2475233149433244
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/326471745178258
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𝐾ℎ𝑎 𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎  𝑛- ℎ𝑜   𝑡𝑟𝑜   đ𝑖𝑒  𝑢 𝑡𝑟𝑖  𝒓𝒐 𝒎 𝒔𝒂 𝒚, 𝑐ℎ𝑎 𝑚, 𝑒𝑐𝑧𝑒𝑚𝑎, 𝑚𝑢 𝑛 𝑛ℎ𝑜 𝑡… 

𝑇𝑎 𝑜 𝑐𝑎 𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐 𝑚𝑎 𝑡 𝑙𝑎 𝑛ℎ 

𝐺𝑖𝑢   𝑎  𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎 𝑛 𝑑𝑎 𝑚𝑒  𝑚 𝑚𝑎 𝑖, 𝑡𝑢 𝑜 𝑖 𝑡𝑎  𝑛 

𝐿𝑎 𝑚 𝑠𝑎 𝑐ℎ 𝑣𝑎  𝑙𝑎 𝑚 𝑡𝑟𝑒  ℎ𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑛 𝑑𝑎 

Xà phòng lành tính phù hợp cho ngƣời lớn và cả trẻ nhỏ 

Thành phần tự nhiên: tinh dầu bạc hà, gừng nguyên chất, bột khổ qua tự nhiên,… 

Hãy sở hữu một bạn xà phòng thảo dƣợc để làm mát dịu mùa hè ngay nào! 

𝑺𝒖   𝒅𝒖 𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝑯𝒐𝒂 𝑵𝒆 𝒏, 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆  𝒕: 

KHÔNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI 

AN TOÀN CHO SỨC KHỎE 

HƢƠNG THƠM TINH DẦU THIÊN NHIÊN THƢ GIÃN DỄ CHỊU 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/2997419043867534 

 

XÀ PHÒNG THẢO DƢỢC – TRỊ RÔM SẢY 

Thời tiết #nắng_nóng khiến da bị mất nƣớc, dễ tổn thƣơng, các 

nốt #mẫn_ngứa, #rôm_sảy xuất hiện 

Sử dụng xà phòng công nghiệp giúp da sạch nhƣng đổi lại làm da bị khô dễ gây tổn 

thƣơng hơn 

----------- ----------- 

#Xà_Phòng_Thảo_Dƣợc giải tỏa sự khó chịu mùa hè: 

 Phôi xà phòng dầu dừa hữu cơ, glycerin  Dƣỡng ẩm, mịn da 

 Tinh dầu bạc hà, gừng  Kháng khuẩn giảm viêm ngứa với mang lại cảm giác 

the mát, dịu nhẹ 

 Bột khổ qua giàu vitamin, khoáng chất  phục hồi, nuôi dƣỡng da 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1434962063508707&set=a.1436190153385898 

17. Dầu nền 

DẦU MASSAGE HƢỚNG DƢƠNG  

SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG - MỊN MÀNG LÀN DA 

https://www.facebook.com/hashtag/n%E1%BA%AFng_n%C3%B3ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZRpXO4FihPLaCu3n25ki_mxohXej8vbledYuZcjIb3w_Rk6mclnv7blD6daxcp1wrqzuSSTGudoaRL-4rJWVei_Y05suwOlFWLmYErHaY7azeO_r00fX22uRM_qU9QF46pcra1tpHwBziEZRXYmeKyRu7SGg_qPurctxpICmmM_zCRZR2knBMXDR2yUDGJyI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/m%E1%BA%ABn_ng%E1%BB%A9a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZRpXO4FihPLaCu3n25ki_mxohXej8vbledYuZcjIb3w_Rk6mclnv7blD6daxcp1wrqzuSSTGudoaRL-4rJWVei_Y05suwOlFWLmYErHaY7azeO_r00fX22uRM_qU9QF46pcra1tpHwBziEZRXYmeKyRu7SGg_qPurctxpICmmM_zCRZR2knBMXDR2yUDGJyI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%B4m_s%E1%BA%A3y?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZRpXO4FihPLaCu3n25ki_mxohXej8vbledYuZcjIb3w_Rk6mclnv7blD6daxcp1wrqzuSSTGudoaRL-4rJWVei_Y05suwOlFWLmYErHaY7azeO_r00fX22uRM_qU9QF46pcra1tpHwBziEZRXYmeKyRu7SGg_qPurctxpICmmM_zCRZR2knBMXDR2yUDGJyI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/x%C3%A0_ph%C3%B2ng_th%E1%BA%A3o_d%C6%B0%E1%BB%A3c?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZRpXO4FihPLaCu3n25ki_mxohXej8vbledYuZcjIb3w_Rk6mclnv7blD6daxcp1wrqzuSSTGudoaRL-4rJWVei_Y05suwOlFWLmYErHaY7azeO_r00fX22uRM_qU9QF46pcra1tpHwBziEZRXYmeKyRu7SGg_qPurctxpICmmM_zCRZR2knBMXDR2yUDGJyI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/photo?fbid=1434962063508707&set=a.1436190153385898
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Dầu massage hƣớng dƣơng  GIÚP: 

Hỗ trợ lƣu thông tuần hoàn máu 

Cấp ẩm và dƣỡng da mịn mƣợt, làm tan các vết khô nám, sần sùi trên bề mặt da đồng thời giúp da 

trở nên săn chắc và mịn màng hơn. 

Mùi thơm tự nhiên giúp thƣ giãn và kích thích các giác quan của cơ thể, phục hồi và tái tạo năng 

lƣợng, tạo sinh khí cho cơ thể. 

                           

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/307566867068746 

 

DẦU DỪA VÀ VẤN NẠN RẠN DA CỦA CHỊ EM PHỤ NỮ ĐẶC BIỆT BÀ BẦU VÀ PHỤ NỮ SAU SINH 

Nguyên nhân nào dẫn đến rạn da? 

- Trọng lƣợng cơ thể tăng đột ngột --> da không kịp thích nghi các mô liên kết đứt gãy --> 

rạn, sẹo 

- Thay đổi nội tiết tố trong cơ thể: xảy ra ở tuổi dậy thì, phụ nữ mang thai và sau sinh 

Vì sao rạn da phải cần dùng dầu dừa? 

Thành phần Dầu dừa có: 

Tocotrineol – có khả năng chống oxy hóa cải thiện các vết rạn trên da 

Acid lauric – kích thích quá trình sản xuất collagen --> tăng khả năng đàn hồi cho da, phục 

hồi nhanh các vết rạn 

Vitamin K và sắt : kích thích sản sinh tế bào mới thay thế tế bào hỏng 

Chứa các dƣỡng chất giúp dƣỡng ẩm, sáng da, tăng đàn hồi, ngừa nám, giảm ngứa… 

Cách dùng dầu dừa để trị rạn da nhƣ thế nào? 

Lấy một lƣợng dầu dừa vừa phải cho vào lòng bàn tay 

Áp tay lên vùng da bị rạn rồi massage nhẹ nhàng cho dầu dừa thấm vào da 

Kiên trì sử dụng 2-3 lần/ngày các vết rạn sẽ mờ đi đáng kể 

#Dầu_dừa_Hoa_Nén_giải_pháp_cho_một_làn_da_sáng_mịn_khỏe_mạnh 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1173858186285764 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/307566867068746
https://www.facebook.com/hashtag/d%E1%BA%A7u_d%E1%BB%ABa_hoa_n%C3%A9n_gi%E1%BA%A3i_ph%C3%A1p_cho_m%E1%BB%99t_l%C3%A0n_da_s%C3%A1ng_m%E1%BB%8Bn_kh%E1%BB%8Fe_m%E1%BA%A1nh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8tnnoxBERSJVFdN7_4pvG6gVqBLbjb2lx_OXFMdvkKvYasT4hWg-fcGKMbGbjoCD0KKiJ5M97xOGMGMwBclRCWyKv8YKLGZ-QbR74E94pXcX7iXwbmGaCT92feT7UtAM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1173858186285764


211 

 

“TIÊN DƢỢC” dành cho làn da, mái tóc và đôi mi... 

Dầu dừa nguyên chất Hoa Nén có màu trắng, mùi thơm nhẹ, rất giàu vitamin A,E,D 

giúp làm đẹp toàn diện, cho bạn vẻ ngoài hoàn hảo với làn da mềm mại, mái tóc đen mƣợt 

và làn mi cong vút... một cách hiệu quả và an toàn tại nhà. 

(video chiết rót dầu dừa) 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1170675926603990 

 

DẦU DỪA ĐỂ LÀM GÌ? 

#Dầudừa có tác dụng chống lão hóa mạnh với 3 chất chống oxy hóa cơ bản: Vitamin E, Phenol và Phytosterol giúp Dƣỡng 

ẩm da, giảm Cholesterol, ngăn ngừa và loại bỏ mụn trứng cá cho da mặt, Dƣỡng tóc và massage giảm sự mệt mỏi, đau nhức 

và làm đẹp da khắp cơ thể… 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2429187850704441 

 

TINH DẦU NGHỆ 

Tiêu chuẩn vàng cho làn da tƣơi trẻ! 

I. THÀNH PHẦN: Tinh dầu nghệ đƣợc chiết xuất từ 100% củ nghệ tƣơi theo phƣơng pháp chƣng cất hơi nƣớc, hoàn toàn từ 

tự nhiên, không hóa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe ngƣời dùng. Trong tinh dầu nghệ có một chất cực kỳ quý mà hiếm có 

loại thảo mộc nào có đó là chất curcumin. Một trong những chất có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm và đã đƣợc khoa học 

chứng minh là có khả năng chống bệnh ung thƣ vô cùng hiệu quả.  

II. CÔNG DỤNG: 

- Giúp thƣ giản, kháng khuẩn của tinh dầu nghệ: ngoài giúp không khí trong lành, tạo không gian thoải mái, trong thành phần 

của tinh dầu nghệ còn chứa curcumin có tác dụng kháng khuẩn, giúp vết thƣơng nhanh lành. 

- Tinh dầu nghệ có khả năng chống oxy hóa cao nên đƣợc sử dụng rộng rãi trong việc nuôi dƣỡng và tái tạo da giúp cho làn 

da của bạn khỏe mạnh, phai mờ vết thâm và đem lại làn da mịn màng, tƣơi trẻ và tràn đầy sức sống. 

- Hỗ trợ chống nám da: Những thành phần trong tinh dầu nghệ giúp kích thích quá trình loại bỏ tế bào da nhiễm sắc tố sinh ra 

nám và ngăn ngừa tác hại của tia UV có trong ánh nắng mặt trời, giúp da trắng hơn và mờ nhanh vết nám có trên mặt. 

- Hỗ trợ chống nếp nhăn hiệu quả: với khả năng chống oxy hóa mạnh của mình, tinh dầu nghệ sẽ giúp cho làn da bạn trở nên 

săn chắc hơn và giữ vững cấu trúc collagen đồng thời xóa mờ đi các nếp nhăn trên khuôn mặt, đặc biệt là nếp nhăn đuôi mắt. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1170675926603990
https://www.facebook.com/hashtag/d%E1%BA%A7ud%E1%BB%ABa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIXj0v5oF3sTdhsruERqG0GANDIYG43vFosful97jREvcx_Zz2lb5Zczg1oER5UAB3v5lSoXbubjp0__546Z9qYTSkbK-M6qvmIwm6RUNg1qvFwmWXSiwaQ0YjUTcdFCnI6KqepG-OcmXN75GLDkYZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2429187850704441
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- Ngăn rụng tóc: Dùng tinh dầu nghệ và một số loại tinh dầu thiên nhiên khác nhƣ tinh dầu bƣởi hay tinh dầu hƣơng nhu để 

gội đầu sẽ giúp phục hồi mái tóc bị hƣ tổn của bạn, đem lại một mái tóc chắc khỏe, óng ả và mềm mƣợt. 

- Ngoài những tác dụng của tinh dầu nghệ nổi bật ở trên, tinh dầu nghệ còn có tác dụng hỗ trợ chống xơ vữa động mạch, giúp 

hỗ trợ ngăn ngừa các căn bệnh ung thƣ và hỗ trợ chống đau khớp hiệu quả. 

- Trong rất nhiều loại thảo dƣợc có tác dụng tốt cho da, nghệ vẫn là loại thảo mộc có tiêu chuẩn vàng để giữ cho làn da mịn 

màng và tƣơi trẻ. 

III. CÁCH SỬ DỤNG:  

- Sử dụng tinh dầu nghệ để thƣ giản: Xông hƣơng bằng tinh dầu nghệ ngoài tác dụng khử trùng không khí còn kích thích hoạt 

động của hệ thần kinh, giảm lo âu và tăng cƣờng trí nhớ rất tốt. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ chống viêm và giúp nhanh lành vết thƣơng: Đối với các vết thƣơng hở, để tránh viêm nhiễm và 

giúp vết thƣơng nhanh phục hồi, bạn cho vài giọt tinh dầu nghệ vào nƣớc sạch để rửa vết thƣơng. Tinh dầu nghệ sẽ khử trùng, 

giảm đau và giúp tái tạo tế bào nhanh chóng, nhờ vậy miệng vết thƣơng sẽ nhanh liền lại, khi phục hồi cũng không để lại sẹo. 

- Cách sử dụng tinh dầu nghệ dƣỡng da: Cách sử dụng đơn giản nhất là bạn pha vài giọt tinh dầu nghệ vào sữa tƣơi và thoa 

lên mặt khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nƣớc sạch. Bạn dùng cách này 1 tuần 3 lần để giúp làn da mịn màng, chống lão hóa 

và trắng khỏe. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ tẩy tế bào chết: Bạn tạo hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng cách pha tinh dầu nghệ cùng mật ong và cám 

gạo hoặc yến mạch. Bạn massage nhẹ nhàng hỗn hợp trên da trong khoảng 3 phút sau đó để hỗn hợp thẩm thấu vào da thêm 

15 phút rồi rửa mặt lại bằng nƣớc sạch. Cách này dùng một tuần một lần để lấy đi tế bào chết và giúp làn da khỏe hơn. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ trị mụn, thâm, nám: Cách dùng tinh dầu nghệ trị mụn, thâm và làm giảm nám, sạm rất đơn giản, 

bạn chỉ cần pha tinh dầu nghệ cùng dầu mù u với tỷ lệ 3% là tinh dầu nguyên chất và dùng bông tăm thoa lên vùng cần điều 

trị. Dùng cách này từ 1 đến 2 lần 1 ngày bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. 

- Cách dùng tinh dầu nghệ dƣỡng tóc: Bạn pha vài giọt tinh dầu nghệ vào nƣớc để xả tóc sau khi gội đầu sạch, không cần xả 

lại bằng nƣớc sạch nữa. Cách này giúp mái tóc khỏe hơn và hạn chế rụng tóc. 

Tác dụng của tinh dầu nghệ có thể khác nhau đối với từng ngƣời tuỳ thuộc vào cơ địa, chế độ ăn uống cũng nhƣ sinh hoạt của 

từng ngƣời dùng cụ thể!  

Lƣu ý: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 

- Không sử dụng tinh dầu nguyên chất trực tiếp trên da. 

- Không ăn, uống hay để tinh dầu rớt vào mắt và vùng da nhạy cảm. 
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- Không bôi tinh dầu nguyên chất vào vết thƣơng hở. 

- Không dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ em dƣới 2 tuổi, ngƣời bị bệnh kinh niên. 

https://www.facebook.com/trinhxuantinh1994/posts/1802730576512274 

 

KHÁC BIỆT GIỮA DẦU DỪA ÉP LẠNH VÀ DẦU DỪA THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG ? 

#Dầudừa đang là sản phẩm đƣợc đông đảo ngƣời dùng tìm kiếm bởi tác dụng thần kỳ của nó không chỉ đối với sắc đẹp mà 

còn tốt cho sức khỏe.  

Dầu dừa trên thị trƣờng hiện nay chủ yếu là 2 loại, đó là #dầu dừa ép lạnh và #dầu dừa ép nóng thủ công truyền thống 

#Dầu dừa ép lạnh là dầu dừa đƣợc sản xuất theo công nghệ ép lạnh ở nhiệt độ thấp dƣới 50*C trong toàn bộ quy tri nh sản 

xuất nhằm lƣu giữ những tinh chất quý giá trong dầu dừa nhƣ axit béo, axit lauric, Vitamin E, Chất chống oxy-hóa. 

Kỹ thuật ép lạnh dầu dừa nguyên chất sẽ thu đƣợc lƣợng #dầudừa hoàn toàn #nguyênchất, #không lẫn nƣớc và tạp chất, lại 

giữ đƣợc hoàn toàn dƣỡng chất trong dầu dừa để phát huy tốt nhất công dụng của dầu dừa cho ngƣời dùng. Đồng thời, do 

thành phẩm thu đƣợc hoàn toàn không chứa nƣớc nên thời hạn sử dụng của dầu dừa đƣợc chế biến theo phƣơng pháp ép lạnh 

sẽ có thời hạn lâu hơn hẳn dầu dừa ép thủ công truyền thống. 

Dầu dừa ép lạnh #HoaNén có màu trắng đục, mùi thơm thoảng thoảng của nƣớc dừa tƣơi là một sản phẩm rất tốt cho sức 

khỏe và làm đẹp 

https://www.facebook.com/jjhjzjsies/posts/3314309715285800 

 

BÍ KÍP TẨY TRANG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM VỚI DẦU DỪA 

Tẩy trang là một bƣớc không thể thiếu đối với quá trình skincare của chị em chúng mình. 

Không tẩy trang ƣ : 

- Da nhanh chóng xuống cấp 

- Mụn 

- Da xỉn màu, kém tƣơi sáng 

 
Nhƣng giữa muôn vàn các loại tẩy trang trên thị trƣờng, để vừa an toàn cho da, phù hợp túi tiền và đến từ thiên nhiên. Quả là 

nan giải! 

Đừng lo lắng! Cùng Hoa Nén tìm hiểu bí kíp tẩy trang an toàn, hiệu quả bằng Dầu dừa . 

https://www.facebook.com/trinhxuantinh1994/posts/1802730576512274
https://www.facebook.com/hashtag/da%CC%82%CC%80u_du%CC%9B%CC%80a_e%CC%81p_no%CC%81ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnZY1mmu1heVH1FAHUVoEo8t68xD_gVy8LRwaTugY01rq_-BUYVH-5hPXuZ143QC0ZpCbk-Eir79jSAXmcTIcdKaDtXNNuu4Qm6C4UNO3n9dMoCby8qLRISgTpjyleqWk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/da%CC%82%CC%80u_du%CC%9B%CC%80a_e%CC%81p_la%CC%A3nh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnZY1mmu1heVH1FAHUVoEo8t68xD_gVy8LRwaTugY01rq_-BUYVH-5hPXuZ143QC0ZpCbk-Eir79jSAXmcTIcdKaDtXNNuu4Qm6C4UNO3n9dMoCby8qLRISgTpjyleqWk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/da%CC%82%CC%80udu%CC%9B%CC%80a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnZY1mmu1heVH1FAHUVoEo8t68xD_gVy8LRwaTugY01rq_-BUYVH-5hPXuZ143QC0ZpCbk-Eir79jSAXmcTIcdKaDtXNNuu4Qm6C4UNO3n9dMoCby8qLRISgTpjyleqWk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nguye%CC%82ncha%CC%82%CC%81t?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnZY1mmu1heVH1FAHUVoEo8t68xD_gVy8LRwaTugY01rq_-BUYVH-5hPXuZ143QC0ZpCbk-Eir79jSAXmcTIcdKaDtXNNuu4Qm6C4UNO3n9dMoCby8qLRISgTpjyleqWk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kho%CC%82ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnZY1mmu1heVH1FAHUVoEo8t68xD_gVy8LRwaTugY01rq_-BUYVH-5hPXuZ143QC0ZpCbk-Eir79jSAXmcTIcdKaDtXNNuu4Qm6C4UNO3n9dMoCby8qLRISgTpjyleqWk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hoan%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnZY1mmu1heVH1FAHUVoEo8t68xD_gVy8LRwaTugY01rq_-BUYVH-5hPXuZ143QC0ZpCbk-Eir79jSAXmcTIcdKaDtXNNuu4Qm6C4UNO3n9dMoCby8qLRISgTpjyleqWk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/jjhjzjsies/posts/3314309715285800
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Chính xác, #dầudừa không chỉ đƣợc biết đến là ―thần dƣợc‖ trong việc chăm sóc da và tóc, mà nó còn có tác dụng tẩy trang 

siêu sạch lại tiết kiệm. 

Giúp làm sạch: 

Mặt  

Môi, đừng lo lắng dù bạn đánh son siêu lì  

Mắt, tẩy sạch cả mascara. 

Hƣớng dẫn cách tẩy trang bằng dầu dừa: 

  Rửa sạch tay, lấy 1 lƣợng dầu dừa nguyên chất vừa đủ thoa đều lên vùng da cần tẩy trang. 

  Sau đó dùng tay massage toàn da mặt thật nhẹ nhàng nhƣ sau: Massage từ giữa trán ra hai thái dƣơng, massage hai gò má 

hƣớng từ dƣới lên từ trong ra ngoài, massage mũi từ trên xuống, massage cằm hƣớng từ giữa cằm ra ngoài, massage vòng 

tròn quanh vùng mắt.  

  Khoảng 3 đến 5 phút sau, bạn dùng khăn giấy lau hết lớp dầu dừa trên mặt. (Đây là bƣớc rất cần thiết để lau bớt dầu trên 

mặt). Nếu lớp trang điểm của bạn đậm quá hay sau khi làm cách trên, bạn thấy lớp da vẫn còn lớp bụi bám vào thì hãy làm 

một lần nữa để đảm bảo các lớp phấn trang điểm đƣợc làm sạch hoàn toàn. Đối với mascara thì các bạn cho dầu trực tiếp lên 

bông tẩy trang và lau thật nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, tránh tác động mạnh, sẽ gây ra nếp nhăn vùng mắt nhé. Đối với vùng 

môi, lau theo chiều rãnh môi từ trên xuống dƣới nha. 

  Sau đó bạn rửa mặt lại thật sạch bằng sữa rửa mặt mà chị em yêu thích nhé. 

Dầu dừa tẩy trang là phƣơng pháp vừa mang lại hiệu quả vừa rẻ, tiện lợi lại an toàn mà các chị em nên thử và áp dụng.  

Lƣu ý: 

- Sử dụng dầu dừa nguyên chất để đạt hiệu quả cao nhất. 

- Vì dầu dừa không có tính tẩy cao nhƣ dầu tẩy trang chuyên dụng nên bạn cần thực hiện lại nhiều lần. 

- Tránh tình trạng cọ xát mặt vì dễ làm da tổn thƣơng. 

- Lƣu ý rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt để lớp trang điểm, bụi bẩn cùng lớp dầu dừa cuốn trôi hết. Vì nếu không rửa sạch mặt 

thì dầu dừa sẽ tồn đọng trong lỗ chân lông khiến chân lông bí và hình thành mụn. 

- Và nhƣ tất cả các loại khác, cần test dầu dừa trên vùng da nhƣ cổ, mang tai để xem phản ứng cơ thể trƣớc khi sử dụng cho 

mặt. Và ngƣng sử dụng khi có dấu hiệu bất thƣờng. 

Nguồn: st. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3018507298425375 

https://www.facebook.com/hashtag/d%E1%BA%A7ud%E1%BB%ABa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWL8Gl5ssunWEQYwB7GCeKE5EjiRDUNCrsm44ndr26HVNbYd-STsUb4all5fandAOEXhk5jwqSncFQS5ec1lCGbWYOrsCRTovjpgRo34SfNtAdHEnHPSEtGozR3zp58W3bB-oRYvmogeGCv25XVDyJCRa8xrktmW4wc0AeCsWdGJQ_0q4w19Ow4mCsciWtSzBA&__tn__=*NK-R
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18. Bảo vệ sức khỏe 

TỰ PHA NƢỚC SÖC MIỆNG CHO CẢ NHÀ, HẠN CHẾ HÓA CHẤT, NGỪA SAU RĂNG, THƠM MIỆNG 

Xin chia sẻ nguyên văn bài tự pha nƣớc súc miệng của đứa em: 

Trƣớc đây," bạn" NHIỆT MIỆNG là bạn thân của em mình, trung bình 1 tháng ghé thăm em mình 20 ngày. Bao nhiêu đồ ăn 

ngon, chua, thèm, ăn tới đi, rồi thì, ngồi ngậm nỗi đau xót   

Mẹ mình hay pha nƣớc sắn dây cho em mình uống và nƣớc trà xanh súc miệng, tầm 3 hôm sau thì bạn ý rời xa em mình và 

hẹn sẽ quay trở lại trong vòng vài ngày . 

Kết luận của bác sĩ Mẹ: Nhiệt miệng là do cơ thể không khỏe mạnh + lƣời uống nƣớc + 

lƣời súc miệng 

Bây giờ em mình phải đi làm việc xa gia đình, phải tự chăm sóc bản thân. Em í đã tự làm 

nƣớc súc miệng, khỏi nhiệt miệng, trắng răng, thơm miệng, tiết kiệm đƣợc tiền bạc, thời 

gian, mà còn hạn chế hóa chất vào cơ thể.  

Công thức của em í:  

+ 2 giọt tinh dầu bạc hà 

+ nửa thìa cafe muối tinh 

+ 1 giọt tinh dầu quế/ 2 giọt tinh dầu tràm gió đậm đặc (nhƣ của Hoa Nén) 

+ chai nƣớc lọc 500ml 

Lắc đều, thơm cực.  

Thời gian chữa nhiệt miệng trƣớc là 3 ngày thì bây giờ 1 đêm là khỏi . Giờ trong nhà em í không thể thiếu chai nƣớc súc 

miệng "thần thánh", và lâu lắm rồi em í ko còn gặp lại "bạn í" nữa. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/1785013838441400 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE TRONG MÙA DỊCH? 

Ăn uống điều độ, đảm bảo đầy đủ chất dinh dƣỡng 

Bổ sung vitamin và khoáng chất tăng đề kháng cho cơ thể 

Bảo vệ cơ thể tránh nguy cơ lây nhiễm bằng cách: 

Đeo khẩu trang thƣờng xuyên (có nhỏ tinh dầu tràm) 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/1785013838441400
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Rửa tay bằng xà phòng 

Súc miệng (nƣớc súc miệng tinh dầu) 

Xịt sát khuẩn tay, các bề mặt tiếp xúc, không gian làm việc, sinh hoạt 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1208818059456443 

 

KHÔNG SỢ MỘT HAY VÀI TRĂM CA 

Chỉ sợ nó kéo dài. 

Ngay bây giờ thiếu gì, tiết kiệm náy 

BÀI KHẨU TRANG ƢỚP MUỐI 

Cho vào nồi nƣớc nạm muối hột, khuấy đều + thả khẩu trang đã sử dụng vào --> đun sôi --> để nguội --> treo lên --> sáng 

mai khô ráo thơm tho 

Thích mùi bạc hà, cho thêm vài giọt dầu. 

Nhớ kiểm tra mấy lớp còn an toàn không rồi sử dụng, nhất là lớp giữa, mình thì thấy ok 

P/s: khẩu trang không bảo vệ hoàn toàn khỏi virus, nhƣng sẽ giảm đậm độ virus vào 

đƣờng hô hấp. Nếu đã phơi nhiễm, mang khẩu trang giảm lây cho ngƣời đối diện. Loại gì 

cũng đƣợc, có còn hơn không. 

Một cá nhân chủ quan, công sức cả gia đình bằng 0. 

(Theo Bác sĩ Trƣơng Quang Lộc, bệnh viện Trung Ƣơng Huế chia sẻ) 

Ngoài ra chúng ta có thể áp dụng 1 vài giải pháp hữu ích dƣới đây: 

TỰ PHA NƢỚC SÖC MIỆNG SÁT KHUẨN 

Chỉ cần nhỏ 2 giọt tinh dầu tràm nguyên chất + 2 giọt tinh dầu bạc hà nguyên chất (nhƣ 

tinh dầu của Hoa Nén) vào 500ml nƣớc muối sinh lý (hoặc tự pha bằng cách thêm 1 thìa cafe muối iot vào 500ml nƣớc sôi để 

nguội) và lắc đều là có dung dịch nƣớc súc miệng kháng khuẩn. 

Cách làm này rất đơn giản, ít tốn kém mà vẫn đảm bảo đƣợc tính kháng khuẩn cao nhờ các hoạt chất trong tinh dầu tràm và 

bạc hà. Nhớ lắc đều trƣớc khi sử dụng, một lần súc cỡ 5ml trong vòng 2 phút, súc ―họng‖ chứ không phải súc miệng (đƣa dd 

nƣớc súc miệng xuống sâu nhất trong cổ họng), súc trƣớc khi ra ngoài và sau khi về, súc sau khi tiếp súc với ngƣời khác. 

TỰ LÀM NƢỚC RỬA TAY KHÔ 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1208818059456443
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1. Pha bằng cồn y tế theo công thức của WHO: Đổ 415ml cồn 96 độ vào bình to, đổ 20ml nƣớc oxy già vào bình chứa cồn, 

tiếp tục thêm 7,5 ml Glyxerin, đổ 55ml nƣớc cất hoặc nƣớc sôi vào bình, thêm khoảng 2-3ml tinh dầu (tràm, bạc hà, quế) vào 

bình và khuấy điều. Đậy ngay nắp bình sau khi pha xong dung dịch để không bị bay hơi. Có thể chết qua chai nhỏ để tiện 

mang theo sử dụng. 

2. Làm nƣớc rửa tay khô bằng gel nha đam và tinh dầu tràm: Trộn đều 1/4 chén gel lấy từ lá nha đam và 1-2ml tinh dầu tràm 

nguyên chất cho đến khi nó thành hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Đổ dung dịch vào một chiếc bình xịt để sử dụng khi cần thiết 

loại bỏ virus khỏi da tay. 

3. Sử dụng tinh dầu xịt sả chanh, xịt bạc hà, xịt chanh để xát khuẩn da tay và các vật dụng tiếp xúc thƣờng xuyên. 

Chúc bình an đến tất cả mọi nhà! 

      
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1092936181044632 

 

 

𝑇𝑎 𝑛𝑔 𝑐𝑢 𝑜  𝑛𝑔 𝑠𝑢  𝑐 𝑘ℎ𝑜 𝑒- 𝑝ℎ𝑜 𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜  𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑 

Trong thời điểm dịch đang bùng phát trở lại nhƣ thế này, mọi ngƣời hãy chú ý nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình 

nhé!  

Và bạn có biết rằng, sử dụng nƣớc súc miệng để vệ sinh khoang miệng, hầu họng sẽ giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các 

bệnh về hô hấp nhƣ virus cảm cúm, ho, viêm họng... Đồng thời lại có thể ngừa sâu răng và thơm miệng nữa! 

Hãy dùng ngay cách 𝑡𝑢   𝑙𝑎 𝑚 𝑛𝑢 𝑜  𝑐 𝑠𝑢 𝑐 𝑚𝑖𝑒  𝑛𝑔 𝑏𝑎  𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 một cách hiệu quả, an toàn và tiện lợi bên dƣới. 

Chúng ta cần: 

+ 2 giọt tinh dầu bạc hà nguyên chất Hoa Nén 

+ Nửa thìa cafe muối tinh 

+ 1 giọt tinh dầu quế/ 2 giọt tinh dầu tràm gió đậm đặc Hoa Nén 

+ 1 Chai nƣớc lọc 500ml 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1092936181044632
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Và hãy lắc đều để tất cả hòa quyện lại vào với nhau và bạn sẽ có ngay nƣớc súc miệng an toàn - hiệu quả ngay tại nhà. 

 Hoa Nén sẽ bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình  

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/518503615975069 

 

KHẨU TRANG là một trong những phƣơng pháp hiệu quả để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong thời điểm hiện nay. 

Cách đeo thông thƣờng, virus vẫn có thể theo không khí lọt qua khe mũi và má. 

Hoa Nén mách bạn 1 vài bí quyết nhỏ cùng với cách đeo tốt nhất do CDC Hoa Kỳ khuyến cáo nhé. 

Mỗi ngƣời dân là một chiến sĩ- Hãy luôn thực hiện 5K. 

CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI CÔ RÔ NA 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3014098672199571 

 

TINH DẦU KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC NHƢNG RẤT CẦN ĐỂ N NG CAO KHẢ NĂNG PHÕNG BỆNH 

Các nhà khoa học, bác sĩ đã nghiên cứu khuyến cáo sử dụng tinh dầu có khả năng phòng, chữa bệnh hiệu quả nên dùng 

trong mùa dịch, Hoa Nén xin chia sẻ một số bài báo mời mọi ngƣời cùng tham khảo:  

1. https://tuoitre.vn/nho-dau-tram-len-khau-trang-giup-chong-corona-2020020812120979.htm  

2. https://vtc.vn/ngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-

ar611425.html?fbclid=IwAR1JtdsuHJsN6KDiGGbV2yrQQTnJKehJ6ztsdoDvaed2pQr46ru-uAG1qQM    

 3. https://soyte.hanoi.gov.vn/kham-chua-benh-pho-bien-kien-thuc-y-hoc/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/tinh-dau-

tram-chong-cum-ngua-viem-nhiem?_101_INSTANCE_4IVkx5Jltnbg_viewMode=view  

 4. http://sotuphap.kontum.gov.vn/KonTum/3360/Co-the-su-dung-tinh-dau-toi,-sa,-bac-ha%E2%80%A6-de-phong-Covid-

19.aspx   

-------------  

Hoa Nén tƣ vấn top 6 loại tinh dầu có tính kháng khuẩn trợ hô hấp nên dùng trong mùa dịch: Tràm, Tràm nén, Ngải cứu, tinh 

dầu thảo dƣợc, sả chanh, bạc hà. 

 Cách sử dụng: 

 Xông tinh dầu thƣờng xuyên bằng máy khuếch tán/đèn xông  

Khi cần thiết đi ra ngoài về hoặc có các triệu chứng mệt mỏi nên xông hơi toàn bộ cơ thể bằng một chậu nƣớc nóng kết hợp 

tinh dầu giúp khử khuẩn hệ hô hấp, vô hiệu hóa ngăn chặn sự xâm nhập và nhân lên của vi k.h.u.ẩ.n / v.i.r.u.s vào bên trong  

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/518503615975069
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3014098672199571
https://tuoitre.vn/nho-dau-tram-len-khau-trang-giup-chong-corona-2020020812120979.htm?fbclid=IwAR3v6O6aTz03LDI2KXeWFt3OJfdLGlNzbx8MMHBblM_hI_WTD0Nt9xAwy8c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvtc.vn%2Fngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-ar611425.html%3Ffbclid%3DIwAR0p8eKzJdGez1Je6oY2aRg_cp-89R4586qyAiuX4BSk3uwcHzsVSoxokAQ&h=AT3J4GW7gtwxidA7rcN6eWVez9cd4D-ctvSzfKDpknLqD9Th4N8uhVyB1ZZneq9jtyfrNiXfzO4EbRl0FS7K6rfNhCJIFFbtYg5N_Sq7U8H4_JA0Xukog80tcUYXfXyEI86PZW_ETuEnQCP12IFb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvtc.vn%2Fngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-ar611425.html%3Ffbclid%3DIwAR0p8eKzJdGez1Je6oY2aRg_cp-89R4586qyAiuX4BSk3uwcHzsVSoxokAQ&h=AT3J4GW7gtwxidA7rcN6eWVez9cd4D-ctvSzfKDpknLqD9Th4N8uhVyB1ZZneq9jtyfrNiXfzO4EbRl0FS7K6rfNhCJIFFbtYg5N_Sq7U8H4_JA0Xukog80tcUYXfXyEI86PZW_ETuEnQCP12IFb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvtc.vn%2Fngai-cuu-co-hoat-chat-chong-virus-sars-cov-2-rat-manh-ar611425.html%3Ffbclid%3DIwAR0p8eKzJdGez1Je6oY2aRg_cp-89R4586qyAiuX4BSk3uwcHzsVSoxokAQ&h=AT3J4GW7gtwxidA7rcN6eWVez9cd4D-ctvSzfKDpknLqD9Th4N8uhVyB1ZZneq9jtyfrNiXfzO4EbRl0FS7K6rfNhCJIFFbtYg5N_Sq7U8H4_JA0Xukog80tcUYXfXyEI86PZW_ETuEnQCP12IFb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoyte.hanoi.gov.vn%2Fkham-chua-benh-pho-bien-kien-thuc-y-hoc%2F-%2Fasset_publisher%2F4IVkx5Jltnbg%2Fcontent%2Ftinh-dau-tram-chong-cum-ngua-viem-nhiem%3F_101_INSTANCE_4IVkx5Jltnbg_viewMode%3Dview%26fbclid%3DIwAR2Blrurv3ORcvCOxoXC8TmRk4zHyW_3NHdHxe-8cxmnFMZWcvt8dYi5_QA&h=AT3J4GW7gtwxidA7rcN6eWVez9cd4D-ctvSzfKDpknLqD9Th4N8uhVyB1ZZneq9jtyfrNiXfzO4EbRl0FS7K6rfNhCJIFFbtYg5N_Sq7U8H4_JA0Xukog80tcUYXfXyEI86PZW_ETuEnQCP12IFb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoyte.hanoi.gov.vn%2Fkham-chua-benh-pho-bien-kien-thuc-y-hoc%2F-%2Fasset_publisher%2F4IVkx5Jltnbg%2Fcontent%2Ftinh-dau-tram-chong-cum-ngua-viem-nhiem%3F_101_INSTANCE_4IVkx5Jltnbg_viewMode%3Dview%26fbclid%3DIwAR2Blrurv3ORcvCOxoXC8TmRk4zHyW_3NHdHxe-8cxmnFMZWcvt8dYi5_QA&h=AT3J4GW7gtwxidA7rcN6eWVez9cd4D-ctvSzfKDpknLqD9Th4N8uhVyB1ZZneq9jtyfrNiXfzO4EbRl0FS7K6rfNhCJIFFbtYg5N_Sq7U8H4_JA0Xukog80tcUYXfXyEI86PZW_ETuEnQCP12IFb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoyte.hanoi.gov.vn%2Fkham-chua-benh-pho-bien-kien-thuc-y-hoc%2F-%2Fasset_publisher%2F4IVkx5Jltnbg%2Fcontent%2Ftinh-dau-tram-chong-cum-ngua-viem-nhiem%3F_101_INSTANCE_4IVkx5Jltnbg_viewMode%3Dview%26fbclid%3DIwAR2Blrurv3ORcvCOxoXC8TmRk4zHyW_3NHdHxe-8cxmnFMZWcvt8dYi5_QA&h=AT3J4GW7gtwxidA7rcN6eWVez9cd4D-ctvSzfKDpknLqD9Th4N8uhVyB1ZZneq9jtyfrNiXfzO4EbRl0FS7K6rfNhCJIFFbtYg5N_Sq7U8H4_JA0Xukog80tcUYXfXyEI86PZW_ETuEnQCP12IFb
http://sotuphap.kontum.gov.vn/KonTum/3360/Co-the-su-dung-tinh-dau-toi,-sa,-bac-ha%E2%80%A6-de-phong-Covid-19.aspx?fbclid=IwAR3xzwYCDxqOV9Bj-Ib9ZtpHXCXyT6cM8ryJi3Xp0qcbNdX1hiGLajoddCY
http://sotuphap.kontum.gov.vn/KonTum/3360/Co-the-su-dung-tinh-dau-toi,-sa,-bac-ha%E2%80%A6-de-phong-Covid-19.aspx?fbclid=IwAR3xzwYCDxqOV9Bj-Ib9ZtpHXCXyT6cM8ryJi3Xp0qcbNdX1hiGLajoddCY
http://sotuphap.kontum.gov.vn/KonTum/3360/Co-the-su-dung-tinh-dau-toi,-sa,-bac-ha%E2%80%A6-de-phong-Covid-19.aspx?fbclid=IwAR3xzwYCDxqOV9Bj-Ib9ZtpHXCXyT6cM8ryJi3Xp0qcbNdX1hiGLajoddCY
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---------------  

Cầu chúc mọi ngƣời luôn khỏe mạnh, bình an!  

Miền Nam cố lên!  

Việt Nam chung tay chiến thắng đại dịch  

    

 
 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1459960151008898 

 

GIÃN CÁCH XÃ HỘI CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ LÚC NÀY? 

THỰC HIỆN LỐI SỐNG ―SẠCH KHỎE‖ CÙNG TINH DẦU 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1459960151008898
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1. Chỉ ra đƣờng khi thực sự cần thiết, giữ 𝙠𝙝𝙤𝙖 𝙣𝙜 𝙘𝙖 𝙘𝙝 khi tiếp xúc  

2. 𝙍𝙪  𝙖 𝙩𝙖𝙮 thƣờng xuyên bằng 𝙭𝙖  𝙥𝙝𝙤 𝙣𝙜 hoặc 𝙭𝙞 𝙩 𝙨.𝙖 .𝙩 𝙠.𝙝.𝙪.𝙖  .𝙣 tay vật dụng 

3. Vệ sinh đƣờng hô hấp: 

Bảo vệ vùng mũi họng sạch vi khuẩn, thoát khỏi sự đeo bám của virus, giảm nguy cơ virus xâm nhập vùng hô hấp dƣới 

Xịt mũi bằng dung dịch nƣớc muối sinh lý 

Súc miệng với dung dịch 𝙣𝙪 𝙤   𝙘 𝙢𝙪𝙤  𝙞 + 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙖  𝙪 

Xông hơi bằng lá xông hoặc tinh dầu  

Sử dụng máy khuếch tán tinh dầu giúp thanh lọc sát khuẩn không khí 

4. Tăng cƣờng sức đề kháng của cơ thể 

Tập thể dục hàng ngày 

Ăn uống đầy đủ chất dinh dƣỡng đặc biệt các sản phẩm giàu đạm nhƣ thịt, 

cá, trứng sữa 

Bổ sung vitamin, khoáng chất từ rau, củ, nƣớc ép trái cây 

---------- 

#Miền_nam_cố_lên! 

#Việt_Nam_chiến_thắng! 

   
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1459847554353491 

 

NƢỚC SÖC MIỆNG – CÁCH LÀM NHỎ, HIỆU QUẢ TO  

Chỉ cần: 

2 giọt tinh dầu bạc hà nguyên chất 

https://www.facebook.com/hashtag/mi%E1%BB%81n_nam_c%E1%BB%91_l%C3%AAn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpzVijnHdMmh3jlvM477lcwRhw50CzmR-4koogSyDwBw1XLBWf9iSweVvb6_EayFIm2xjLMZUbTSpyRexB9kZvhJ0-4LN3TZPDIpd_eREJt0KdNODDXJbN_OWfLcDFYFo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vi%E1%BB%87t_nam_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpzVijnHdMmh3jlvM477lcwRhw50CzmR-4koogSyDwBw1XLBWf9iSweVvb6_EayFIm2xjLMZUbTSpyRexB9kZvhJ0-4LN3TZPDIpd_eREJt0KdNODDXJbN_OWfLcDFYFo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1459847554353491
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2 giọt tinh dầu tràm gió nguyên chất ( hoặc 1 giọt tinh dầu quế) 

500ml nƣớc sạch + 1 thìa muối bột ( Hoặc nƣớc muối sinh lý 500ml) 

--> Lắc đều dung dịch 

Vô cùng đơn giản bạn đã có nƣớc súc miệng tinh dầu vừa an toàn, tốt cho sức khỏe và hoàn toàn từ thiên nhiên. 

Bộ Y tế khuyến cáo mọi ngƣời thƣờng xuyên súc miệng, súc họng bằng nƣớc muối và dung dịch sát khuẩn. Đây là 

cách tuyệt vời giúp giảm nhanh triệu chứng, phối hợp tăng cƣờng hiệu quả điều trị bệnh. 

Chúng ta nên súc miệng, súc họng 2-3 lần 1 ngày và sau khi ra ngoài về. 

Hãy nâng cao ý thức bảo vệ bản thân bạn nhé! 

Cầu chúc mọi ngƣời luôn khỏe mạnh, bình an . 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3051822831760488 

 

HẠNH PHÖC CHƢA BAO GIỜ DỄ DÀNG ĐẾN VẬY  

Bạn thân mến,  

Ngay bây giờ: 

Chúng ta có thể tự do đi lại  

Còn đi làm  

Còn ăn món ăn mình yêu thích  

Còn gặp gỡ mọi ngƣời  

Còn khỏe mạnh  

Tất cả đã là hạnh phúc, rất giản dị mà nhiều lúc chúng ta đã bỏ quên . 

Vậy, chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ để khôi phục sự 

bình yên và tận hƣởng hạnh phúc này . 

Nghiêm túc thực hiện 5K 

Nâng cao sức khỏe: tập thể dục, ăn uống đầy đủ, nghĩ ngơi 

Xông tinh dầu thƣờng xuyên để thanh lọc không khí và làm sạch hệ hô hấp 

Mỗi ngƣời ý thức, cả nƣớc đồng lòng, cùng nhau chiến thắng  

Hãy nhanh chóng liên hệ Hoa Nén để sở hữu những chiến binh tinh dầu bảo vệ gia đình chúng ta. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3051822831760488
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Hoa Nén - Trao gửi yêu thƣơng - Tỏa hƣơng hạnh phúc  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3063664537242984 

 

HÀNH TRÌNH VƢỢT QUA F0  

Tôi gọi chị là Ms. An Nhiên bởi năng lƣợng mà tôi đƣợc cảm nhận từ chị. 

Ms. An Nhiên là ngƣời đã sử dụng và lan tỏa tinh dầu Hoa Nén lâu năm. Khi tình hình sài Gòn căng thẳng, chị đã gấp rút 

chuẩn bị cho gia đình những nhu yếu phẩm, tinh dầu để bảo vệ cả nhà và cả khách hàng. 

Nhƣng không may chị đã nhiễm và trở thành F0, đúng là F0 không chừa 1 ai, Dù trƣớc đó chị cũng xông và sử dụng tinh dầu 

thƣờng xuyên. 

Thay vì hoang mang, lo lắng chị đã dùng năng lƣợng bình an, lắng nghe cơ thể và 

đặc biệt là khả năng chữa lành của tinh dầu để vƣợt qua nghịch cảnh. 

Mỗi ngày chị đã dùng tinh dầu ngả cứu, thảo dƣợc để xông mũi họng và dùng tinh 

dầu tràm, bạc hà để pha chung với nƣớc muối và súc họng mỗi ngày  

Thật tuyệt vời là 1 tuần sau kết quả test của chị đã cho kết quả âm tính, vì không có 

bất kỳ triệu chứng gì nên chị không dùng viên thuốc nào hết, chỉ xông tinh dầu, súc 

họng và nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe thôi. 

Một minh chứng cho sự sức mạnh chữa lành của tinh dầu cũng nhƣ là năng lƣợng 

bình an bên trong. 

Biết ơn Ms. An Nhiên và câu chuyện ý nghĩa. 

Biết ơn mẹ thiên nhiên đã ban những giọt tinh dầu trân quý. 

Mến chúc bình an đến tất cả mọi ngƣời  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3070295829913188/ 

 

PHÉP MÀU TỪ PHƢƠNG PHÁP SÖC MIỆNG VỚI TINH DẦU  

<<Trang 100 - Sức mạnh chữa lành của tinh dầu. Chƣơng 1: Cách mạng tinh dầu>> 

"Hãy cho phép tôi đƣợc chia sẻ với bạn một phƣơng pháp y học Ayurveda cổ truyền giúp giữ gìn sức khỏe mà ngƣời dân Ấn 

Độ đã sử dụng trong hàng ngàn năm qua để giải quyết hàng tá bệnh trạng và dịch bệnh, từ đau đầu hay sâu răng cho tới bệnh 

tiểu đƣờng hay chứng hen suyển. Đây chính là phƣơng pháp súc miệng với tinh dầu, ngƣời ta đã khôi phục và phổ biến lại 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3063664537242984
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3070295829913188/
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phƣơng pháp này trong những năm gần đây. Một lý do chính là dầu dừa giờ đây đã đƣợc công nhận là một chất xúc tác toàn 

diện tốt cho sức khỏe và ngày càng có nhiều ngƣời muốn cải thiện sức khỏe theo hƣớng từ thể nghiệm (bằng chứng là có tới 

165.000 ngƣời đã đăng ký tham dự hội nghị từ xa về cách mạng tinh dầu của tôi). 

Phƣơng pháp súc miệng bằng tính dầu có hiệu quả trong việc khử độc trong khoang miệng giống nhƣ cơ chế rửa bát đĩa bằng 

xà phòng vậy. Bởi hầu hết độc tố điều là các chất béo hòa tan, và phƣơng pháp này đơn giản là hút các chất tạp nhiễm nhƣ vi 

khuẩn hay các mẫu thức ăn thừa từ miệng ra và đồng thời tạo môi trƣờng vô trùng đƣờng miệng bằng cách hoà cùng với 

lƣợng nƣớc bọt vốn rất cần thiết để chống sâu răng và bệnh tật￼￼￼. 

Hình 2 bên dƣới là công thức súc miệng bằng tinh dầu trong sách Sức mạnh chữa lành của tinh dầu. 

Tuy nhiên, thực nghiệm trên thực tế khách hàng chúng tôi đã có công thức thực tế rất hiệu quả mời cả nhà tham khảo hình 1. 

#Sucmanhchualanhcuatinhdau 

#tinhdauhoanen 

#Day8 

#HomeLearningChallenge #Ở nhà vẫn học #HappyClass 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2315753125227886&set=pcb.2315758308560701 

19. Máy khuếch tán tinh dầu  

𝑻𝑰𝑵𝑯 𝑫𝑨  𝑼 𝑪𝑯𝑶 𝑷𝑯𝑶 𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑼   

Với công dụng giúp tinh thần 𝒕𝒉𝒖  𝒈𝒊𝒂 𝒏 và thoải mái hơn, tinh dầu thiên nhiên thực sự là 

một ―𝒍𝒊𝒆  𝒖 𝒑𝒉𝒂 𝒑‖ cho giấc 𝒏𝒈𝒖  𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒗𝒂   𝒔𝒂  𝒖 𝒈𝒊𝒂  𝒄 

 Tinh dầu đƣợc ví nhƣ nhựa sống của cây, mang sức sống và năng lƣợng tinh khiết 

nhất của thảo dƣợc từ thiên nhiên sẽ đem đến cho căn phòng của bạn một không gian thơm 

mát dịu nhẹ và đặc biệt hơn với khả năng sát khuẩn và khả năng xua đuổi côn trùng. Gợi ý 

một số loại tinh dầu thích hợp cho phòng ngủ: 

Tinh dầu Sả chanh  

Tinh dầu Bạc hà  

Tinh dầu Bƣởi  

Tinh dầu Cam  

Tinh dầu hoa Oải hƣơng  

 𝑯𝒐𝒂 𝑵𝒆 𝒏 cam kết luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn từ thiên nhiên nâng tầm giá trị cuộc sống  

https://www.facebook.com/hashtag/sucmanhchualanhcuatinhdau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bnfmMXA28Z375I3UIuXSQwWj9GwwtBZ3fYTsfH5CQYP7rC5F2Z2H1YU9C84iq2bIVRWnhxx8TStqgW5wQAHMVi79NFwbD1ISEde6qtl7nk4lzCGSL-huJqG53_EEC8l2Gxp3cpdcu07zQKHWLs95&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinhdauhoanen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bnfmMXA28Z375I3UIuXSQwWj9GwwtBZ3fYTsfH5CQYP7rC5F2Z2H1YU9C84iq2bIVRWnhxx8TStqgW5wQAHMVi79NFwbD1ISEde6qtl7nk4lzCGSL-huJqG53_EEC8l2Gxp3cpdcu07zQKHWLs95&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/day8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bnfmMXA28Z375I3UIuXSQwWj9GwwtBZ3fYTsfH5CQYP7rC5F2Z2H1YU9C84iq2bIVRWnhxx8TStqgW5wQAHMVi79NFwbD1ISEde6qtl7nk4lzCGSL-huJqG53_EEC8l2Gxp3cpdcu07zQKHWLs95&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/homelearningchallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bnfmMXA28Z375I3UIuXSQwWj9GwwtBZ3fYTsfH5CQYP7rC5F2Z2H1YU9C84iq2bIVRWnhxx8TStqgW5wQAHMVi79NFwbD1ISEde6qtl7nk4lzCGSL-huJqG53_EEC8l2Gxp3cpdcu07zQKHWLs95&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/o%CC%9B%CC%89_nha%CC%80_va%CC%82%CC%83n_ho%CC%A3c?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bnfmMXA28Z375I3UIuXSQwWj9GwwtBZ3fYTsfH5CQYP7rC5F2Z2H1YU9C84iq2bIVRWnhxx8TStqgW5wQAHMVi79NFwbD1ISEde6qtl7nk4lzCGSL-huJqG53_EEC8l2Gxp3cpdcu07zQKHWLs95&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/happyclass?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bnfmMXA28Z375I3UIuXSQwWj9GwwtBZ3fYTsfH5CQYP7rC5F2Z2H1YU9C84iq2bIVRWnhxx8TStqgW5wQAHMVi79NFwbD1ISEde6qtl7nk4lzCGSL-huJqG53_EEC8l2Gxp3cpdcu07zQKHWLs95&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=2315753125227886&set=pcb.2315758308560701
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-----------------------------------------  

𝑽𝒖  𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆 𝒏 𝒍𝒊𝒆  𝒖: Thôn Hƣng Long Thƣợng Hoà, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

𝑿𝒖  𝒐  𝒏𝒈 𝒔𝒂 𝒏 𝒙𝒖𝒂  𝒕: Thôn Đông Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 𝑽𝑷𝑮𝑫: 123 Lê Ngô Cát, 

phƣờng Thủy Xuân, thành phố Huế 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0965.653.399 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1371011709903743&set=a.508158189522437 

 

MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU TÖ CẦU 

Khuếch tán hƣơng thơm tinh dầu và đảm bảo sự tinh khiết của tinh 

dầu thiên nhiên nguyên chất, tạo không gian thơm mát, đem lại cảm giác 

thƣ giãn và thoả mái cho ngôi nhà của bạn. 

 Với thiết kế hình dạng khối tú cầu, bên trong là những cánh hoa đẹp mắt, 

Máy Khuếch Tán Tinh Dầu Tú Cầu mang đến sự sang trọng và tinh tế cho 

căn phòng nhà của bạn. 

 Đặc biệt, chế độ đèn LED chiếu sáng 7 màu êm dịu giúp bạn thƣ giãn 

tinh thần và ngủ ngon hơn. 

  https://www.facebook.com/100009847817132/videos/1351180898553491/ 

 

NGÔI NHÀ BẠN ĐANG CÓ MÙI KHÓ CHỊU DO ẨM MỐC, THUỐC LÁ, MÙI ĐỒ ĂN  Đừng Lo - Máy 

Khuếch Tán sẽ giúp bạn: 

Khử sạch mùi hôi, mùi ẩm mốc. 

Xua đuổi muỗi, côn trùng.  

Tỏa hƣơng giúp căn phòng thơm ngát.  

Chế độ đèn đa màu sắc làm đèn ngủ vô cùng lãng mạn và sang trọng.  

Hẹn giờ ngắt tự động và tự ngắt khi hết nƣớc. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1345276205810627 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1371011709903743&set=a.508158189522437
https://www.facebook.com/100009847817132/videos/1351180898553491/
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1345276205810627
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MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU CAO CẤP  

Máy khuếch tán tinh dầu cao cấp áp dụng công nghệ phun sƣơng lạnh, sử dụng trực tiếp tinh dầu, không dùng nƣớc. Công 

nghệ mới này giúp cấu trúc phân tử tinh dầu đƣợc giữ nguyên vẹn, tinh dầu đƣợc khuếch tán với hƣơng thơm thuần khiết và 

lƣu giữ đƣợc hƣơng thơm lâu nhất . 

 Giúp đánh bay mùi thuốc lá khó chịu, mùi ẩm mốc, mùi hôi nội thất, mùi xăng xe, chống ẩm mốc, kết hợp hƣơng thơm từ 

tinh dầu mang lại cảm giác thƣ thái, giảm căng thẳng, mệt mỏi,…  

Máy có thể tháo rời để sử dụng cho xe ô tô phòng ngủ  hoặc phòng làm việc bằng đầu cắm USB rất tiện lợi. 

Ngoài ra, máy còn sở hữu một số tiện lợi khác nhƣ hẹn giờ hoặc tùy chọn lực phun sƣơng mạnh hay yếu. 

      
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1344569505881297 

 

CÓ NÊN SỬ DỤNG MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU CHO XE HƠI??? Chắc hẳn 

bạn sẽ không muốn bƣớc lên một chiếc xe có mùi khó chịu, ẩm mốc, ngột ngạt đúng không 

nào? Vậy hãy loại bỏ những vấn đề này ngay với máy khuếch tán tinh dầu xe hơi. Giúp 

thanh lọc không khí, khử mùi trong xe, mang lại không gian trong lành, thơm mát. Giúp bạn 

trở nên tỉnh táo và tập trung lái xe hơn. Chống buồn ngủ, say xe. Kháng khuẩn toàn diện 

cho không gian trên xe. 

 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2799675796975194/ 

 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1344569505881297
https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/2799675796975194/
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HƢƠNG THƠM TINH KHIẾT   

LAN TOẢ YÊU THƢƠNG  

Để không gian sống nhà bạn thêm phần tƣơi mát, sạch sẽ đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi thành viên trong gia 

đình.  

Chắc chắn một chiếc MÁY KHUẾCH TÁN  tinh dầu chính là thiết bị hữu ích mà bạn cần ngay lúc này!!! 

Khuếch tán nhanh chóng mùi hƣơng tinh dầu vào không khí giúp thanh lọc, diệt khuẩn, làm thơm phòng. 

Giúp thƣ giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi sau 1 ngày dài làm việc. 

Xua đuổi côn trùng, vi khuẩn gây bệnh. 

(VIDEO MÁY KHUẾCH TÁN) 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1346047952400119 

 

CÓ ĐÈN XÔNG TINH DẦU – KHÔNG CÓ MUỖI – KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT 

Hãy chủ động bảo vệ bạn và gia đình khỏi bệnh sốt xuất huyết bằng đèn xông tinh dầu kết hợp với tinh dầu nguyên chất 

của Hoa Nén. Đây là một phƣơng pháp vô cùng hiệu quả để đuổi muỗi và phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. 

Muỗi là nguyên nhân chính lây lan bệnh sốt xuất huyết. 

Đừng để muỗi làm ảnh hƣởng đến sức khoẻ của trẻ nhỏ và cả gia đình trong khi chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh. 

Không có muỗi thì không có sốt xuất huyết. 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/937090779962507 

 

Bạn đang sử dụng tinh dầu bằng cách nào? 

 Máy khuếch tán lọ hoa 3D vừa sang vừa tiện hiệu quả full cả không gian nhà mình. 

 Với màu sắc tƣơi sáng, hài hòa, bằng thủy tinh và nhựa cao cấp, kết hợp hệ thống đèn led mang đến sự tinh tế để lan toả 

làn hƣơng thơm tinh dầu tự nhiên. 

 Với dung tích 100ml, có thể sử dụng liên tục trong 5 tiếng và tự động tắt máy khi hết nƣớc, chức năng hẹn giờ giúp dễ điều 

chỉnh thời gian sử dụng theo ý muốn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1346047952400119
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/937090779962507
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 Chúng tôi phục khách hàng trên toàn quốc nhanh chóng và bảo hành 6 tháng, thật vui khi đƣợc mang giải pha p làm sạch 

không khí với hƣơng thơm tự nhiên đến không gian gia đình quý anh chị. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/360262491799183 

 

BẠN MUỐN XÔNG TINH DẦU Ƣ? 

Đèn xông tinh dầu Bát Tràng sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian phòng ngủ hay phòng khách của bạn. 

Kết hợp tinh dầu nguyên chất với sự lan tỏa hƣơng thơm tinh dầu mang đến cảm giác thoải mái mỗi lu c mệt mỏi và sảng 

khoái tinh thần sau khi thức giấc. 

Bên cạnh dùng để xông phòng đèn xông tinh dầu còn làm trang trí, đèn ngủ, đèn sƣởi ấm hay dùng để xua đuổi muỗi, côn 

trùng. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1347429588928622 

 

XÔNG TINH DẦU KHÁNG KHUẨN  

CHO VĂN PHÕNG TRÀN ĐẦY NĂNG LƢỢNG 

Các văn phòng đều bật máy lạnh, trong không gian đông ngƣời, hồ sơ.., điều gì xảy ra  

Mùi hơi thở, mùi mồ hôi ..trong không gian đóng bởi hơi điều hòa ngột ngạt 

Nếu một nhân viên bị ho, cảm cúm, viêm mũi ... vi khuẩn sẽ bay trong không khí, những đồng nghiệp khác sẽ lây nhiễm 

lẫn nhau. 

Làm sao giải quyết vấn đề này??? 

Sử dụng máy khuếch tán tinh dầu đặt giữa khu vực các bàn làm việc giúp kháng khuẩn, tăng cƣờng khả năng đề kháng cho 

cơ thể...Ngoài ra còn giúp tinh thần tỉnh táo, sảng khoái, tập trung sáng tạo công việc. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/334198021072297 

 

BÍ QUYẾT NÀO ĐỂ NÂNG NIU CẢM XÖC TỐT NHẤT?  

Chỉ cần xông tinh dầu thiên nhiên với máy khuếch tán bạn sẽ thấy điều bất ngờ: 

Cảm xúc thăng hoa, giúp bạn tràn đầy năng lƣợng ngày mới 

Duy trì sự tƣơi mát cho da, giúp bạn luôn trẻ khỏe, ngăn ngừa bệnh theo mùa giúp bạn luôn khỏe mạnh. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/360262491799183
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1347429588928622
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/334198021072297
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Chống muỗi, gián.. tạo sự bình an 

Tập trung tinh thần, cân bằng, tự tin để tạo 

quyết định đúng đắn, kịp thời. 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/2720381611571280 

 

KÝ ỨC TUỔI THƠ  

Chắc hẳn trong kí ức của mỗi ngƣời chúng ta khi lớn lên đâu đó luôn thấp thoáng hình ảnh của những con đƣờng làng 

quanh co,những mái nhà liêu xiêu sau lũy tre làng hay những làn khói tỏa từ những gác bếp…Những hình ảnh quê hƣơng 

luôn tƣơi đẹp và bình yên đến thế mỗi khi ta nhớ về bởi những hồi ức tuổi thơ vui vẻ, yên bình, những câu thơ bình dị mà 

ngƣời con xa quê nào cũng nhớ. 

―Quê hƣơng là chùm khế ngọt 

Cho con trèo hái mỗi ngày 

Quê hƣơng là đƣờng đi học 

Con về rợp bƣớm vàng bay…‖ 

Đèn xông tinh dầu gốm Bát Tràng dƣới bàn tay của những nghệ nhân tài hoa đã dệt nên những câu chuyện về quê hƣơng 

thật đẹp. 

Cùng sử dụng đèn xông gốm xứ Bát Tràng với tinh dầu nguyên chất Hoa Nén để những giấc ngủ sẽ luôn yên bình, những 

góc nhà luôn hiện lên khung cảnh quê hƣơng yêu dấu. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/996858863985698 

 

TRỜI NẮNG DÙNG TINH DẦU? TẠI SAO KHÔNG? 

Hãy sở hữu ngay 1 #combo_máy_khuếch_tán_tinh_dầu, vì: 

Máy khuếch tán 

Cung cấp độ ẩm 

Làm dịu không khí 

Giảm cảm giác khô họng, rát cổ 

Tinh dầu 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/2720381611571280
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/996858863985698
https://www.facebook.com/hashtag/combo_m%C3%A1y_khu%E1%BA%BFch_t%C3%A1n_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWqg80yxOVFbtpWPs1UlYJbKW9tqcKYyLpSch2O_hp9A4aZSJDJOvXsUndCUVfYByPBwdsJmKvxhtWTQ8rvjrLuMjnpJYDhLTJtlxDekcERvgzTv6Q_-V9LRB5mm7kXffKwRhtvxDt5qHPR9q8GxXJ&__tn__=*NK-R
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Khử mùi triệt để 

Thanh lọc, sát khuẩn không khí 

Tạo hƣơng thơm thƣ giãn, thoải mái, giảm stress 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1157904524547797 

 

THƢỞNG THỨC TINH DẦU THEO CÁCH CỦA BẠN 

Một không gian thơm mát tự nhiên, trang trọng và quý phái với hƣơng thơm dịu nhẹ của tinh dầu đƣợc khuếch tán làm sạch 

không khí và tinh tƣơm cho những phút giây thƣ giãn cần thiết nhất. 

Máy khuếch tán tinh dầu với các chức năng ƣu việt nhƣ: 

Sử dụng công nghệ khuếch tán Nano hiện đại, chỉ cần 30s là căn phòng sẽ tràn ngập hƣơng thơm. 

Thanh lọc không khí, khử mùi, kháng khuẩn tốt cho sức khỏe. 

Thiết kế trang nhã, kết hợp đèn với nhiều màu sắc để tuỳ chỉnh cho từng không gian khác nhau. 

Tự động ngắt khi hết nƣớc, an toàn và tiết kiệm điện. 

Thật xứng đáng là món quà cho không gian gia đình bạn! 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1109825186022398 

 

Bộ sƣu tập máy khuếch tán tinh dầu “Siêu tiện dụng” 

Làm sạch và sát khuẩn không khí ngăn ngừa vi khuẩn. 

Khuếch tán hƣơng thơm tinh dầu mạnh mẽ cho không gian rộng. 

Chế độ hẹn giờ, phun liên tục và tự động tắt khi hết nƣớc. 

Hoạt động yên tĩnh, không gây tiếng ồn. 

Chúng tôi phục khách hàng trên toàn quốc nhanh chóng và bảo hành 6 tháng, thật vui khi đƣợc mang lại không gian & 

sản phẩm xanh giúp nâng tầm giá trị cuộc sống gia bạn. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1235934643411451 

 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1157904524547797
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1109825186022398
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/1235934643411451
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𝑲𝒉𝒐 𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒄𝒐  𝒕𝒉𝒆   𝒄𝒉𝒖 𝒂 𝒕𝒐 𝒏𝒉𝒖 𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂  𝒕 đ𝒊 𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂 𝒊 𝒕𝒉𝒐 𝒎 𝒕𝒉𝒐! 

Máy khuếch tán tinh dầu trực tiếp: 

Phù hợp không gian nhỏ: 𝒙𝒆 𝒉𝒐 𝒊, 𝒃𝒂 𝒏 𝒍𝒂 𝒎 𝒗𝒊𝒆  𝒄, 𝒑𝒉𝒐 𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖   

Kích thƣớc nhỏ gọn 

Thiết kế sang trọng 

Tích điện- cảm ứng nhƣ smartphone 

Không cần dùng nƣớc 

Khử mùi, diệt khuẩn, thanh lọc không khí, thƣ giãn và luôn thơm mát 

𝑀𝑢𝑎 𝑚𝑎 𝑦 𝑡𝑎  𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢. 𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦! 𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦! 

Các loại tinh dầu hay sử dụng: 

Sả chanh 

Bạc hà 

Quế 

Lài 

Bƣởi 

Oải hƣơng 

Còn chần chừ gì không liên hệ Hoa Nén để sở hữu ngay nào! 

Hotline: 0965.65.3399 

FREESHIP TOÀN QUỐC. 

 

https://fb.watch/5rnOnvHXbB/ 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01?__cft__[0]=AZUXdtfAGPMQ60-

4sJyyFy7sJf0pbTKZh0DpAgIzbbMbxKhX9fW1-

yUzzEXp4YL3YIYyRohdJWgevEsUrMSODDmI93YOdbuJ8ZuEhAEZQjZln54oXoIkplhnr1sSS8CZg9EfKHLC0vR

Vfn1sBW1dS4gMR8gwECqYF2jR9Mgz3A9QDQbU3bQRA_axqR8_6D1Z4qo&__tn__=-]%2CP-R 

 

 

https://fb.watch/5rnOnvHXbB/
https://www.facebook.com/tramhuongdu01?__cft__%5b0%5d=AZUXdtfAGPMQ60-4sJyyFy7sJf0pbTKZh0DpAgIzbbMbxKhX9fW1-yUzzEXp4YL3YIYyRohdJWgevEsUrMSODDmI93YOdbuJ8ZuEhAEZQjZln54oXoIkplhnr1sSS8CZg9EfKHLC0vRVfn1sBW1dS4gMR8gwECqYF2jR9Mgz3A9QDQbU3bQRA_axqR8_6D1Z4qo&__tn__=-%5d%2CP-R
https://www.facebook.com/tramhuongdu01?__cft__%5b0%5d=AZUXdtfAGPMQ60-4sJyyFy7sJf0pbTKZh0DpAgIzbbMbxKhX9fW1-yUzzEXp4YL3YIYyRohdJWgevEsUrMSODDmI93YOdbuJ8ZuEhAEZQjZln54oXoIkplhnr1sSS8CZg9EfKHLC0vRVfn1sBW1dS4gMR8gwECqYF2jR9Mgz3A9QDQbU3bQRA_axqR8_6D1Z4qo&__tn__=-%5d%2CP-R
https://www.facebook.com/tramhuongdu01?__cft__%5b0%5d=AZUXdtfAGPMQ60-4sJyyFy7sJf0pbTKZh0DpAgIzbbMbxKhX9fW1-yUzzEXp4YL3YIYyRohdJWgevEsUrMSODDmI93YOdbuJ8ZuEhAEZQjZln54oXoIkplhnr1sSS8CZg9EfKHLC0vRVfn1sBW1dS4gMR8gwECqYF2jR9Mgz3A9QDQbU3bQRA_axqR8_6D1Z4qo&__tn__=-%5d%2CP-R
https://www.facebook.com/tramhuongdu01?__cft__%5b0%5d=AZUXdtfAGPMQ60-4sJyyFy7sJf0pbTKZh0DpAgIzbbMbxKhX9fW1-yUzzEXp4YL3YIYyRohdJWgevEsUrMSODDmI93YOdbuJ8ZuEhAEZQjZln54oXoIkplhnr1sSS8CZg9EfKHLC0vRVfn1sBW1dS4gMR8gwECqYF2jR9Mgz3A9QDQbU3bQRA_axqR8_6D1Z4qo&__tn__=-%5d%2CP-R
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KHÔNG GIAN SỐNG XANH - SẠCH - KHỎE 

với COMBO MÁY KHUẾCH TÁN - TINH DẦU 

 
Điều hòa độ ẩm, giảm oi bức của mùa hè 

Khuếch tán tinh dầu trong không gian rộng 

Sạch khuẩn, thanh lọc không khí 

Thơm mát, thƣ giãn 

Đuổi muỗi, côn trùng 

----------------------- 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

Kết nối dây sạc vào máy và nguồn điện 

Mở nắp máy khuếch tán 

Cho nƣớc vào bầu chứa (không quá vạch max) 

Nhỏ 5-6 giọt tinh dầu nguyên chất vào bầu máy 

Đậy nắp và khởi động 

Nút Light: bật tắt chế độ đèn led 

Nút On/Mist: bật tắt chế độ phun sƣơng, hẹn giờ 

----------------------- 

BẢO QUẢN MÁY NÊN: 

Thƣờng xuyên vệ sinh bầu chứa nƣớc của máy, đặc biệt lỗ phun sau 2-3 lần sử dụng 

Sử dụng tinh dầu rõ nguồn gốc, lƣợng vừa phải  

Tránh sử dụng tinh dầu quá nhiều tinh dầu làm hỏng lỗ phun 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/videos/3917512758296637 

------------------------------------------------ 

#MÁY_KHUẾCH_TÁN_TINH_DẦU 

 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/videos/3917512758296637
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A1y_khu%E1%BA%BFch_t%C3%A1n_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURTE3HbqzYPQ-wkpEeKvTl9FgTWF-RPL45pOaV-mq9zz16vQdTrwBcSpPUh8ONfY5gMaCL6ofe9c7OsQzPgFbs1ouu5p7_CRg9eGGgANQ1RTBbDhWnllrX-FxQIAcli7nsLc-51RcqQbKD9869R6RT0CGEPWBPbAJJHrrUm4NJ2g&__tn__=*NK-R
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Tinh dầu đƣợc ví nhƣ nhựa sống của cây, mang sức sống và năng lƣợng tinh khiết nhất của thảo dƣợc từ thiên nhiên. Máy 

khuếch tán tinh dầu giúp lan tỏa nguồn năng lƣợng thiên nhiên đó đến không gian sống của bạn 

 
Thơm mát dịu nhẹ  

Sát khuẩn, thanh lọc không khí 

Đuổi muỗi, côn trùng hiệu quả 

Thƣ giãn, giảm stress hiệu quả 

Tốt cho sức khỏe đƣờng hô hấp 

 
Tinh dầu thiên nhiên một phƣơng pháp ―chữa lành‖ mà chúng ta nên sử dụng để cuộc sống an nhiên, hạnh phúc trong từng 

phút giây hiện tại 

------------------------- 

Vùng nguyên liệu: Thôn Hƣng Long Thƣợng Hòa, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

Xƣởng sản xuất: Thôn Đông Lâm, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 

VPGD: 123 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế 

Hotline: 0965 65 33 99 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1426686794336234 

 

DỤNG CỤ KHUẾCH TÁN TINH DẦU  

BẠN NÊN CHỌN ĐÈN XÔNG HAY MÁY KHUẾCH TÁN? 

Đèn xông và máy khuếch tán là hai #dụng_cụ_khuếch_tán_tinh_dầu. 

#Đèn xông đƣợc làm từ gốm sứ Bát Tràng giúp mang lại một không gian ấm cúng, dễ chịu, phù hợp không gian nhỏ, kín. 

#Máy_khuếch_tán đƣợc làm từ nhựa hoặc gốm thủy tinh mang lại cảm giác thoải mái, thƣ giãn, cân bằng độ ẩm cho không 

khí, phù hợp không gian rộng, mở  

---------- 

#Hoa_Nén giúp bạn mang lại không gian sống xanh - sạch, bảo vệ sức khỏe - tỏa hƣơng hạnh phúc 

 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1426686794336234
https://www.facebook.com/hashtag/d%E1%BB%A5ng_c%E1%BB%A5_khu%E1%BA%BFch_t%C3%A1n_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx8hi7Qj8I64wem-4Uq7SR92sG17JMwDUHtb14d3qIbKBy98AD1oR94TFq5eSu2uriY2S-DmZ_I3v_Bqw2pMNnEJETYO3SuutkU6IpYqcCEM15zqpYnGBIpa4tqiCdz8yqmCOxwX9A4q1YxVL7aeEz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C4%91%C3%A8n_x%C3%B4ng?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx8hi7Qj8I64wem-4Uq7SR92sG17JMwDUHtb14d3qIbKBy98AD1oR94TFq5eSu2uriY2S-DmZ_I3v_Bqw2pMNnEJETYO3SuutkU6IpYqcCEM15zqpYnGBIpa4tqiCdz8yqmCOxwX9A4q1YxVL7aeEz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A1y_khu%E1%BA%BFch_t%C3%A1n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx8hi7Qj8I64wem-4Uq7SR92sG17JMwDUHtb14d3qIbKBy98AD1oR94TFq5eSu2uriY2S-DmZ_I3v_Bqw2pMNnEJETYO3SuutkU6IpYqcCEM15zqpYnGBIpa4tqiCdz8yqmCOxwX9A4q1YxVL7aeEz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hoa_n%C3%A9n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXx8hi7Qj8I64wem-4Uq7SR92sG17JMwDUHtb14d3qIbKBy98AD1oR94TFq5eSu2uriY2S-DmZ_I3v_Bqw2pMNnEJETYO3SuutkU6IpYqcCEM15zqpYnGBIpa4tqiCdz8yqmCOxwX9A4q1YxVL7aeEz&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3030112797264825/ 

 

MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU TỎA HƢƠNG HẠNH PHÚC 

Một mùi hƣơng cây cỏ 

Tỏa khắp không gian nhà 

#Hạnh_phúc nào lan tỏa 

Tận hƣởng và bay xa… 

Hãy cùng Hoa Nén đem lại không gian sống xanh – sạch – hạnh phúc cùng tinh 

dầu xông Thảo dƣợc nhé  

-------------- 

#tinh_dau_thao_duoc 

#may_khuech_tan_tinh_dau 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1446800288991551&set=a.1416144978723749 

20. Bài viết chung 

Tinh dầu HOA NÉN bạn ơi !!! 

Là tên thƣơng hiệu, tinh dầu thiên nhiên 

Đẹp từ mẫu mã, đẹp lên 

Nhƣng mà chất lƣợng, đặt lên hàng đầu. 

Dạng chai, dạng xịt, dạng treo 

Thiên nhiên ban tặng, cùng theo ta về. 

Dầu nào, giải cảm, giảm ho? 

Tràm đây bạn nhé, cả kho sẵn hàng 

Hƣơng gì, muỗi sợ, bay nhanh? 

Sả chanh ta đó, java nồng nàn 

Hoa lài, thơm mát muôn ngàn 

Ly ly dịu ngọt, đắm say lòng chàng 

Sau sinh, tóc rụng hỡi nàng 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/photos/a.1640944269515025/3030112797264825/
https://www.facebook.com/hashtag/h%E1%BA%A1nh_ph%C3%BAc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJAukGhxMNQHMSktK5r0KR9dFnpk-Wb56_z6N0ni8oV_ckIyaHR31V6fT4X4C1HfpzqqJvz75XIi89nAWv5dt_xsv2Eysw-BAmjwIcoI5Yu9KZFc39oZUhEua-5BIeEHEJcyXSuZLIGMuVR1mopTKX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_dau_thao_duoc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJAukGhxMNQHMSktK5r0KR9dFnpk-Wb56_z6N0ni8oV_ckIyaHR31V6fT4X4C1HfpzqqJvz75XIi89nAWv5dt_xsv2Eysw-BAmjwIcoI5Yu9KZFc39oZUhEua-5BIeEHEJcyXSuZLIGMuVR1mopTKX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/may_khuech_tan_tinh_dau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJAukGhxMNQHMSktK5r0KR9dFnpk-Wb56_z6N0ni8oV_ckIyaHR31V6fT4X4C1HfpzqqJvz75XIi89nAWv5dt_xsv2Eysw-BAmjwIcoI5Yu9KZFc39oZUhEua-5BIeEHEJcyXSuZLIGMuVR1mopTKX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=1446800288991551&set=a.1416144978723749
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Dùng tinh dầu bƣởi, tóc ngừng rụng nha 

Nhẹ nhàng, the mát, bạc hà 

Ngủ ngon, sâu giấc, chính là oải hƣơng 

Quế thì nồng ấm, thân thƣơng 

Dầu chanh thơm mát, vấn vƣơng tâm hồn 

Đắm say, tinh túy, hoa hồng 

Ngọc lan quyến rũ, cùng chồng đam mê 

Tinh hồi, cùng với cafê 

Tinh thần thoải mái, ta mê cả đời !!!. 

Ps: Cảm ơn tác giả  

Huyền TD 

(năm 2018) 

https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2416304755326084 

 

BẢO VỆ SỨC KHỎE  

TĂNG CƢỜNG ĐỀ KHÁNG CƠ THỂ  

Hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh 

Cơ thể có hệ miễn dịch tốt sẽ có sức đề kháng ngăn ngừa vi rút xâm nhập cơ thể. HOA NÉN chia sẻ đến bạn cách bảo vệ 

sức khỏe tự nhiên & tăng cƣờng sức đề kháng cơ thể an toàn đƣợc cơ quan Y tế khuyên dùng, đặc biệt ngƣời già, trẻ nhỏ & 

ngƣời hay đi ra ngoài tiếp xúc công việc: 

1. RỬA TAY thƣờng xuyên với xà phòng thảo dƣợc giúp làm sạch & mềm da tay, hạn chế tiếp xúc hóa cha  t tẩy rửa từ các 

loại xà phòng công nghiệp. 

2. DÙNG XỊT SÁT KHUẨN từ bạc hà và cồn ethanol 96 độ vừa diệt khuẩn, vừa làm mềm da tay, mùi tinh dầu dễ chịu. 

3. XÔNG TINH DẦU THƢỜNG XUYÊN trong nhà, phòng làm việc .. để kháng khuẩn trong không khí, ức chế sự phát 

triển của vi rút, vi trùng trong môi trƣờng lý tính có hạt thơm tinh dầu. Ngăn ngừa nguy cơ tồn tại vi rút lâu (4,5 tiếng phòng 

lạnh) & xâm nhập cơ thể. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004270770510&__cft__%5b0%5d=AZWg5ewvIJ_0Y4ZGvBC4gtv8gZS3OO9lI4a4pywk4vTxcnw5PCd5tRQpyZc6MIsVX2E1YpodulNAjMPiJuhyZMMYGOY3KFUBK1wUQXnm7H9zxr4lB-VdwHvvGbHpmAVSHBrHU7uo40wIuJeWZA39nFsj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004270770510&__cft__%5b0%5d=AZWg5ewvIJ_0Y4ZGvBC4gtv8gZS3OO9lI4a4pywk4vTxcnw5PCd5tRQpyZc6MIsVX2E1YpodulNAjMPiJuhyZMMYGOY3KFUBK1wUQXnm7H9zxr4lB-VdwHvvGbHpmAVSHBrHU7uo40wIuJeWZA39nFsj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/posts/2416304755326084
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4. ĐEO KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN bằng cách: Nhỏ 1 giọt tinh dầu vào bên trong khẩu trang tăng tính kháng khuẩn 

nếu hít phải không khí có chứa vi rút dịch bệnh. 

5. LAU NHÀ bằng tinh dầu để kháng khuẩn. 

6. MASSAGE CƠ THỂ vào buổi chiều, tối giúp lƣu thông khí huyết, giảm đau nhức, ngủ ngon, tăng hệ miễn dịch & sức đề 

kháng cơ thể .. 

7. Ăn uống đầy đủ, tập thể dục, vận động, Giữ tinh thần luôn bình tĩnh, tự tin. Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, đem theo chai 

nƣớc sát khuẩn & chai tinh dầu lăn để hít. 

 

     

 
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/334049304420502 

 

NGUYÊN CHẤT HAY KHÔNG NGUYÊN CHẤT  

Trên thị trƣờng có rất nhiều loại tinh dầu đủ chủng loại khác nhau, từ sả chanh, tràm, cam, chanh, bƣởi đến tinh dầu quế, 

lavender, hoa hồng, bạc hà, gừng… Giá của tinh dầu cũng vô cùng khác nhau, tùy thƣơng hiệu, thể tích, chủng loại. Có loại 

rẻ đến chóng mặt chỉ vài chục nghìn cả chai to, trong khi có nơi giá 200.000 chỉ 10ml. Hầu hết đều khẳng định tinh dầu 

―100% tự nhiên‖, ―100% nguyên chất‖ .  Làm thế nào để nhận biết tinh dầu đúng chuẩn, không bị pha trộn tạp chất là 

bài toán khó với ngƣời tiêu dùng. 

Để chọn đƣợc loại tinh dầu nguyên chất, không pha tạp, dƣới đây là một số dấu hiệu để phân biệt tinh dầu nguyên chất và 

tinh dầu thơm: 

Tinh dầu nguyên chất  

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/334049304420502
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+ Thành phần: Tinh dầu nguyên chất đƣợc chiết xuất hoàn toàn từ các loại thực vật có trong tự nhiên, không pha tạp. Chúng 

chứa 50 - 500 loại hợp chất tự nhiên khác nhau có tác dụng tích cực đến sức khỏe. 

+ Mùi hƣơng: Có hƣơng thoang thoảng, không nồng, dễ chịu giúp sảng khoái. Mùi hƣơng phai nhanh trong không khí. Có thể 

xông nhiều giờ trong ngày. 

+ Giá thành sẽ khác nhau giữa các loại tinh dầu do chênh lệch lớn về nguyên liệu và chi phí sản xuất . Ví dụ 1 tấn sả chanh 

mới đƣợc 2 - 3 kg tinh dầu. 

+ Khả năng bay hơi: Dễ bay hơi. 

+ Khi đốt tinh dầu nguyên chất cạn đi sẽ thấy một lớp màng thực vật ở đáy đèn. Dùng nƣớc rửa không hết mà phải dùng cồn. 

+ Nhỏ tinh dầu vào trong nƣớc sẽ nằm ở trên bề mặt vì bản chất nhẹ hơn so với nƣớc. 

Tinh dầu thơm, hƣơng liệu  

+ Thành phần: Tinh dầu thơm đƣợc tổng hợp từ các thành phần hóa học để tạo nên mùi hƣơng giống tinh dầu nguyên chất. 

Do chỉ nhằm mục đích tạo ra để bắt chƣớc mùi tinh dầu nguyên chất nên chỉ chứa những hoạt chất chính để tạo mùi. 

+ Mùi hƣơng: Tinh dầu thơm mùi hƣơng nồng, ngửi có cảm giác nặng dễ gây đau 

đầu, ức chế thần kinh. 

+ Giá thành: Cực rẻ và thƣờng đồng giá các loại tinh dầu do đƣợc tổng hợp từ các loại 

chất nên rẻ hơn rất nhiều so với tinh dầu nguyên chất. 

+ Khả năng bay hơi: Khó bay hơi 

+ Khi nhỏ vào nƣớc sẽ hòa tan, không còn những tinh thể nguyên nữa.. 

Hoa Nén cam kết là công ty sản xuất và phân phối sản phẩm tinh dầu 

nguyên chất, uy tín đƣợc nhiều ngƣời tin dùng. Với đầy đủ bảng kiểm định do các cơ 

quan chức năng công bố. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/852828218388764 

 

MÙI HÔI PHÕNG: "Chuyện cũ nhƣng không hề cũ" 

MÙI HÔI PHÒNG là tình trạng không còn quá xa lạ với nhiều ngƣời. Mùi hôi khó chịu gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ, 

sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình và gây ấn tƣợng xấu với các vị khách tới thăm nhà. 

Có một cách rất đơn giản để khử đi mùi hôi đó là dùng tinh dầu tự nhiên. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/852828218388764
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Tinh dầu nguyên chất, tinh dầu xịt phòng có tác dụng khử mùi, tiêu diệt vi khuẩn, thanh lọc không khí giúp cho bầu không 

khí trở nên trong lành hơn, tốt cho sức khỏe… 

https://www.facebook.com/photo?fbid=299434337881999&set=a.111612739997494 

 

TẬN HƢỞNG SPA TẠI NHÀ  

Bỏ qua những bộn bề cuộc sống sau những ngày làm việc vất vả SPA  tại nhà sẽ đem lại cho cơ thể bạn cảm giác đƣợc 

chăm sóc, tái tạo, hồi sinh... 

Mùi thơm tinh dầu thiên nhiên tƣơi mới, ấm áp nhƣng dễ chịu, thƣ giãn, hết mệt mỏi .. 

Duy trì sự trẻ trung, chống nhức mỏi cơ. 

Dƣỡng da tự nhiên. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/298645961294170 

 

TUYỆT PHẨM HƢƠNG THƠM CHO PHÕNG NGỦ 

Phòng ngủ là nơi mỗi sáng thức dậy hay nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. 

Là nơi thể hiện cảm xúc: Tƣơi vui, trẻ trung, tràn đầy sức sống, hạnh phúc... 

Chỉ cần nhìn vào phòng ngủ sẽ biết bạn có thật sự hƣởng thụ, thật sự hạnh phúc và biết cách trang trí tăng sự lãng mạn hay 

không.  

Bí quyết thật đơn giản nhƣng ấn tƣợng HOA NÉN xin giới thiệu một số loại tinh dầu cho phòng ngủ tuyệt vời. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/296040314888068 

-------------------------------------------- 

ĐI CHƠI KHÔNG BỎ RƠI SỨC KHỎE NHÉ!  

Hãy cùng Hoa Nén chuẩn bị cho mình:  

Bỏ ngay 1 lọ tinh dầu vào túi trƣớc khi ra khỏi nhà --> phòng muỗi, côn trùng đốt, cảm gió, cảm lạnh 

Thất diệp chi --> cắt đứt các cơn nhức mỏi do hoạt động quá nhiều 

Tinh dầu + Máy khuếch tán --> thƣ giãn ngủ ngon sau một chuyến hành trình vui vẻ  

P.s. Chúc mọi ngƣời cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc  

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1159582717713311 

https://www.facebook.com/photo?fbid=299434337881999&set=a.111612739997494
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/298645961294170
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/videos/296040314888068
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1159582717713311
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TRỜI NẮNG DÙNG TINH DẦU? TẠI SAO KHÔNG? 

Hãy sở hữu ngay 1 #combo_máy_khuếch_tán_tinh_dầu, vì: 

Máy khuếch tán 

Cung cấp độ ẩm 

Làm dịu không khí 

Giảm cảm giác khô họng, rát cổ 

Tinh dầu 

Khử mùi triệt để 

Thanh lọc, sát khuẩn không khí 

Tạo hƣơng thơm thƣ giãn, thoải mái, giảm stress 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1157904464547803 

 

THÁI BÌNH DU 

Bạn thƣờng gặp căng thẳng, stress 

Bạn bị muỗi đốt, côn trùng cắn 

Bạn thƣờng hay đi du lịch, nhƣng bạn bị say tàu xe 

Bạn bị các vết bầm tím, đau nhức 

Bạn muốn một sản phẩm giữ ấm cơ thể mỗi lần thời tiết thay đổi 

Hãy bỏ túi ngay cho mình một lọ #THÁI_BÌNH_DU nhỏ gọn đƣợc tạo ra từ hỗn hợp 14 loại tinh dầu (bạc hà, đinh 

hƣơng, long não, tràm, sả, quế, hƣơng nhu, hoa hồi….) thẩm thấu vào các thảo dƣợc quý này nhé 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1157092094629040 

 

 

6 LOẠI TINH DẦU THIÊN NHIÊN GIÖP ĐUỔI MUỖI, CÔN TRÙNG HIỆU QUẢ NHẤT  

Các loại côn trùng, đặc biệt là muỗi sẽ chạy xa ―8 ngàn dặm‖, khi bạn sử dụng 1 trong 6 tinh dầu của Hoa Nén đuổi muỗi tốt 

nhất đƣợc gợi ý dƣới đây. Nếu thuốc xịt muỗi nhiều hóa chất độc hại, nhang muỗi kém an toàn, thuốc bôi trên da chống muỗi 

https://www.facebook.com/hashtag/combo_m%C3%A1y_khu%E1%BA%BFch_t%C3%A1n_tinh_d%E1%BA%A7u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfo4UB9rR4Eou2not5SIe7_WHOYnpNkvA11hfALZ6bXsWKVl_RfXUkNT_5tPVHixZrDemuxczMuOr6mAdMQTLrlWPTkjsa356dGUfGrBgzo09GqXeBqdatW6ErbzpUx635c_Dp6rchzgLHv8937MbZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1157904464547803
https://www.facebook.com/hashtag/th%C3%A1i_b%C3%ACnh_du?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIRG4m5b282ELTWBfsuqtU0P74fSCD9saLKcLNysXASYtIDJKRvk_zpyAgRRA2GmqiL3g_fkjufWU2dYi0uPmNWr6WEgg2xjnALGACBomxEDJJrKL-IENCHx-XluVz2LQ9yZkeydU9470hdCJS2VeM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/videos/1157092094629040
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vừa rít vừa không hiệu quả… thì dùng tinh dầu sẽ giúp bạn xua đuổi loại côn trùng này dễ 

dàng hơn, an toàn và ít tốn kém hơn.  

Tinh dầu sả chanh: Mùi thơm của tinh dầu sả chanh có chức năng làm tê liệt thần kinh của 

muỗi và khiến chúng mất phƣơng hƣớng. Do đó, tinh dầu sả chanh có tác dụng rất tốt trong 

việc xua đuổi muỗi, phòng chống sốt xuất huyết. 

Tinh dầu bạc hà: Là một trong những loại tinh dầu tự nhiên có tác dụng đuổi muỗi hiệu 

quả mà bạn không thể không nhắc đến; không chỉ có tác dụng đuổi muỗi, côn trùng mà còn 

có tác dụng làm sạch không khí, khử mùi, diệt khuẩn, đem đến hƣơng thơm dễ chịu cho 

không gian gia đình bạn. 

Tinh dầu oải hƣơng: Với hƣơng thơm thanh khiết, lãng mạn và nhẹ nhàng, không chỉ đuổi 

muỗi chạy xa ngàn dặm, mà còn giúp tinh thần thƣ giãn, sảng khoái.  

Tinh dầu quế: Tinh dầu quế thực sự là nỗi ám ảnh đối với muỗi, và một số loại côn trùng thƣờng gặp. Đây là cũng một 

trong số ít các loại tinh dầu có công dụng nổi trội đối với sức khỏe.  

Tinh dầu Sả Java:Tinh dầu Sả Java sẽ lan tỏa vào từng ngõ ngách không gian và xua đuổi côn trùng, đồng thời mang đến 

cho bạn cảm giác sảng khoái tinh thần, mọi mỏi mệt tiêu tan, chƣa kể còn ngăn ngừa và làm giảm đƣợc các triệu chứng cảm 

cúm, ho, sốt… 

Tinh dầu tràm: Trong tinh dầu tràm nguyên chất có tỉ lệ cineol rất cao và đây chính là thành phần giúp đuổi muỗi rất tốt. 

Đặc biệt đối với những vết muỗi đốt từ trƣớc, chỉ cần xoa nhẹ tinh dầu tràm lên sẽ giảm ngứa hiệu quả, vết đỏ sẽ nhanh chóng 

tan biến. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=872799226391663&set=a.509775306027392 

 

Công Thức Mix Tinh Dầu Đạt Hiệu Quả Bất Ngờ  

Bạn quá quen thuộc với mùi hƣơng của từng loại tinh dầu? Hãy thử tạo ra một loại tinh dầu cho riêng mình bằng cách kết hợp 

các loại tinh dầu với nhau, một cách thử nghiệm thú vị với những mùi hƣơng yêu thích của bạn. Bạn sẽ khá là bất ngờ trƣớc 

những công dụng riêng biệt của chúng nay lại đƣợc kết hợp với nhau mang đến hiệu quả rất cao trong việc chữa bệnh, xả 

stress, giúp ngủ ngon, thƣ giãn... Dƣới đây là một số công thức kết hợp khá phổ biến: 

Tinh dầu Ngọc lan tây + tinh dầu Oải hƣơng + tinh dầu Cam: Giúp bạn giảm chứng hồi hộp hay tim đập nhanh. 

Tinh dầu Oải hƣơng + tinh dầu Cam: Hỗ trợ cho việc thƣ giãn, giảm stress phù hợp với những ngƣời thƣờng xuyên phải là 

việc áp lƣc, cƣờng độ công việc cao. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=872799226391663&set=a.509775306027392
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Tinh dầu Chanh + tinh dầu Bƣởi: Giúp bạn tỉnh táo hơn, thích hợp sử dụng sau những chuyến du lịch hay những chuyến 

công tác. 

Tinh dầu Chanh + tinh dầu Bạc hà: Giúp bạn thƣ giãn, tỉnh táo tập trung hơn trong công việc, khử mùi hiệu quả tạo không 

khí thơm mát. 

Tinh dầu Sả chanh + tinh dầu Bƣởi + tinh dầu Bạc hà + tinh dầu Chanh: Những tinh dầu này khi kết hợp với nhau sẽ có tác 

dụng kỳ diệu trong việc xóa tan căng thẳng, mệt mỏi. Kích thích cơ thể thƣ giãn, hƣng phấn. Hỗ trợ rất tốt cho những ngƣời 

triệu chứng mất ngủ và trầm cảm. 

     
------------------------------------------------------------------- 

Mỗi loại tinh dầu đều có một công dụng riêng, vì vậy cần chọn loại tinh dầu theo mục đích sử dụng để phát huy hiệu 

quả nhất  

Lƣu ý: Hầu hết mọi loại tinh dầu cần đƣợc pha loãng trƣớc, hoặc cần đọc kỹ hƣớng dẫn trƣớc khi sử dụng: 

Làm đẹp 

Rất nhiều các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mà chị em yêu thích đƣợc chiết xuất, xử lý và chế biến từ tinh dầu. Rõ ràng, việc sử 

dụng tinh dầu tự nhiên sẽ tốt hơn các sản phẩm có nhiều hóa chất này. Một vài giọt tinh dầu hoa lài sẽ giúp bạn xua tan căng 

thẳng và làm da mƣợt mà hơn. Hoặc có thể cho thêm tinh một chút dầu bạc hà vào dầu gội đầu hoặc dầu sả khi gội đầu sẽ 

giúp da đầu khỏe hơn. 

Giúp dễ ngủ 

Việc thƣờng xuyên khó ngủ chắc chắn sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe, tinh thần cũng nhƣ sự ổn định của cảm xúc. Để cải thiện 

chất lƣợng của giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn, hãy mát xa tinh dầu ở vùng thái dƣơng, tay và chân hoặc cho tinh dầu tỏa 

hƣơng trong phòng khách trƣớc giờ đi ngủ. Tinh dầu oải hƣơng, dầu hoa lài và hoa hồng là những lựa chọn tuyệt vời nhất. 

Trị đau đầu 
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Một mẹo tuyệt vời khác để dùng tinh dầu là trị đau đầu. Dầu bạc hà có tác dụng rất tốt không chỉ trong việc giảm đau đầu mà 

còn chứng buồn nôn, say tàu xe, cảm lạnh, và bong gân. Hãy trộn tinh dầu bạc hà với dung môi dầu rồi xoa lên trán, thái 

dƣơng, và cổ để thƣ giãn và giảm đau hiệu quả. 

Tăng cƣờng khả năng bảo vệ 

Ngửi tinh dầu thƣờng xuyên là cách giúp tăng cƣờng thêm khả năng phòng vệ cho cơ thể, bên cạnh việc rửa tay và ăn uống 

đầy đủ dƣỡng chất. Tinh dầu của hoa oải hƣơng thƣờng đƣợc cho vào máy phun hơi để khuếch tán và lọc sạch không khí 

đồng thời tiêu diệt virus, vi khuẩn gây bệnh. Nếu không có máy phun hơi, bạn có 

thể nhỏ vài giọt tinh dầu vào chiếc khăn tay và ngửi chúng thƣờng xuyên. 

Tạo không gian thƣ thái, dễ chịu 

Tinh dầu còn có một công dụng ít đƣợc biết đến là sử dụng thay nƣớc hoa xịt 

phòng và làm thơm vải vóc. Nếu bạn muốn căn phòng và chăn đệm có mùi hƣơng 

dễ chịu, tạo không gian thƣ thái, hãy trộn vài giọt tinh dầu hoa oải hƣơng với nƣớc, 

rồi sử dụng bình xịt cho khắp phòng. 

Xua đuổi côn trùng 

Từ nhiều thế kỷ qua, tinh dầu đã đƣợc sử dụng nhƣ là một cách an toàn và hiệu quả 

để xua đuổi côn trùng, sâu bọ. Tinh dầu bạc hà, cỏ xạ hƣơng và cỏ chanh sẽ khiến 

những loại côn trùng nhƣ gián, kiến… bỏ chạy. 

Ngoài ra, bạn có thể dùng dầu hạnh nhân hay dầu ôliu để thoa lên da khi đi dã ngoại hay cắm trại ngoài trời, hạn chế bị côn 

trùng cắn. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/122134315612003 

 

BẠN DÙNG TINH DẦU GÌ CHO PHÕNG KHÁCH CỦA MÌNH TRỞ NÊN THƠM MÁT??? 

Hãy để tinh dầu nguyên chất Hoa Nén giới thiệu bạn một số loại tinh dầu nguyên chất để phòng khách của bạn luôn luôn 

Sạch sẽ - Thơm mát tuyệt đối!!! 

---------------------------------------------------------------------- 

Tinh dầu Bạc Hà: Với mùi hƣơng the mát, tinh dầu Bạc Hà đem lại cho phòng khách một không gian thoáng đãng, an lành 

và dễ chịu. Bất cứ ai bƣớc vào căn phòng có hƣơng tinh dầu Bạc hà cũng sẽ thấy vô cùng thoải mái, việc hô hấp trở nên dễ 

dàng hơn, trí não sảng khoái và câu chuyện vì thế mà trở nên cởi mở hơn. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/122134315612003
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Tinh dầu Chanh: Đƣợc chiết xuất từ Chanh, loại tinh dầu này mang đến mùi hƣơng thanh khiết, trong lành giúp kích thích 

các giác quan, sáng tạo đến không ngờ. Khi xông hƣơng cho bạn vô cùng thƣ giãn và sảng khoái, khử mùi hôi, làm trong lành 

không khí. 

Tinh dầu Bƣởi: Hƣơng thơm dịu nhẹ, thanh mát có tác dụng trấn tĩnh tinh thần, giảm stress căng thẳng, thanh lọc không khí 

và khử mùi hôi rất hiệu quả. Xông tinh dầu Bƣởi trong phòng khách có công dụng lâu dài về sức khỏe và tinh thần bởi loại 

tinh dầu này có khả năng diệt khuẩn tốt, đuổi muỗi tốt và còn có thể gia tăng trí nhớ. 

Tinh dầu Ngọc Lan Tây: Mùi hƣơng nhẹ và thơm dịu, có chút ngọt ngào của hoa cỏ lại có chút hăng hăng của vỏ gỗ. Sử 

dụng tinh dầu Ngọc Lan Tây sẽ giúp phòng khách có cảm giác vừa sang trọng lại vừa quyến rũ, vừa cởi mở nhƣng cũng vừa 

kín đáo. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/868134603524792 

 

CĂN NHÀ CỦA BẠN ĐÃ THẬT SỰ THƠM MÁT CHƢA??? 

Không gian sạch sẽ, thoáng mát của ngôi nhà không chỉ dừng lại ở cái vỏ thiết kế đẹp, nội thất sang trọng mà còn là lối 

sống sự ngăn nắp, các phòng luôn đƣợc dọn dẹp và vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là nhà vệ sinh. 

Thực tế thì mùi hƣơng có ảnh hƣởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của chúng ta, khi ngôi nhà ngập tràn mùi thơm, thoáng 

mát bạn cảm thấy dễ chịu và ngƣợc lại, bạn sẽ thấy khó chịu ngay khi một căn bếp toàn mùi thức ăn, 1 nhà vệ sinh đầy mùi 

hôi cống nƣớc, mùi vi khuẩn, 1 căn nhà mới thật nhƣng ―sặc sụa‖ mùi sơn mới...... 

Làm sao để những mùi hôi đó không còn ám ảnh chúng ta nữa, trên thị trƣờng có không ít chai lọ hƣơng liệu tạo mùi đánh 

lừa cảm giác của con ngƣời đó là những mùi tự nhiên. Nhƣng thực ra không phải, sử dụng những hợp chất đó trong thời gian 

dài sẽ ảnh hƣởng đến sức khỏe. 

Các loại tinh dầu nguyên chất Hoa Nén với hƣơng thơm tinh khiết sẽ đem đến cho 

ngôi nhà của bạn không khí trong lành, hạnh phúc. Hoa Nén gợi ý một số loại tinh 

dầu dùng giúp căn nhà bạn luôn thơm mát và tạo ra những nguồn năng lƣợng tƣơi 

mới. 

- Phòng bếp: Tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế, tinh dầu sả chanh sẽ là lựa chọn đầu tiên 

vì chúng có tác dụng lọc sạch mùi hôi, đem lại không khí trong lành cho căn bếp. 

- Phòng tắm, nhà vệ sinh: Tinh dầu sả chanh có tác dụng khử mùi, sát khuẩn, đuổi 

muỗi đồng thời đem lại không gian thoáng mát và cảm giác căn phòng đƣợc vệ sinh 

sạch sẽ. 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/868134603524792
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=890282784643307&set=a.508158189522437&__cft__[0]=AZVKwiRXnlphvOE3doimYbnknodtOOhngMguh-C0rxt3cvosUxdV-4GuRit6mD-QGRUBa9qIzwFQp8G_mwcSkKvHznjE1ZCxzJPMCbFy4drAlXBFJmnFBo4t_q0W2GDKnLc&__tn__=EH-R
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- Phòng ngủ:Tinh dầu bƣởi, lài đều là những loại tinh dầu lý tƣởng cho phòng ngủ gia đình 

- Với phòng khách: Bạn có thể dùng tinh dầu quế, tinh dầu bƣởi và oải hƣơng, ngọc lan kết hợp để đem lại cảm giác thân 

quen, ấm áp, vui vẻ . 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/890282841309968 

 

TẬN HƢỞNG SPA TẠI NHÀ  

Bỏ qua những bộn bề cuộc sống sau những ngày làm việc vất vả SPA  tại nhà sẽ đem lại cho cơ thể bạn cảm giác đƣợc 

chăm sóc, tái tạo, hồi sinh... 

Mùi thơm tinh dầu thiên nhiên tƣơi mới, ấm áp nhƣng dễ chịu, thƣ giãn, hết mệt mỏi .. 

Duy trì sự trẻ trung, chống nhức mỏi cơ. 

Dƣỡng da tự nhiên. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/298646104627489 

 

HƢỚNG DẪN XÔNG HƠI DA MẶT TẠI GIA GIÖP ĐẨY LÙI BỤI BẨN, MỤN, TẾ BÀO CHẾT, VẾT THÂM 

VÀ DƢỠNG DA SẠCH KHỎE  

Xông mặt ( hay còn gọi là xông hơi da mặt) là phƣơng thức làm đẹp da từ thiên nhiên an toàn, tiết kiệm và vô cùng hiệu quả.  

Quá trình xông hơi da mặt sẽ giúp da đào thải độc tố, tế bào chết, bụi bẩn, giúp các tế bào da giãn nở để hấp thụ dƣỡng chất 

tốt hơn, giúp da sạch, bóng khỏe, xóa mờ các vết thâm, nếp nhắn, da sẽ ngày càng tƣơi trẻ  

 
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/863391297332456 

https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/890282841309968
https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/298646104627489
https://www.facebook.com/congtytinhdauhoanen/posts/863391297332456
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TUYỆT PHẨM HƢƠNG THƠM CHO PHÕNG NGỦ 

Phòng ngủ là nơi mỗi sáng thức dậy hay nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. 

Là nơi thể hiện cảm xúc: Tƣơi vui, trẻ trung, tràn đầy sức sống, hạnh phúc... 

Chỉ cần nhìn vào phòng ngủ sẽ biết bạn có thật sự hƣởng thụ, thật sự hạnh phúc và biết cách trang trí tăng sự lãng mạn hay 

không.  

Bí quyết thật đơn giản nhƣng ấn tƣợng HOA NÉN xin giới thiệu một số loại tinh dầu cho phòng ngủ tuyệt vời. 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/296040494888050 

 

―𝑪𝒂 𝒎 𝒐 𝒏 đ𝒐  𝒊 𝒎𝒐  𝒊 𝒔𝒐  𝒎 𝒎𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒖  𝒄 𝒅𝒂  𝒚 

𝑻𝒂 𝒄𝒐  𝒕𝒉𝒆 𝒎 𝒏𝒈𝒂 𝒚 𝒏𝒖  𝒂 đ𝒆   𝒚𝒆 𝒖 𝒕𝒉𝒖 𝒐  𝒏𝒈‖ 

 
Hãy cùng Hoa Nén lan tỏa tình yêu thƣơng đến mọi ngƣời thông qua mùi hƣơng 

thiên nhiên tinh tế mà tinh dầu mang lại nhé! 

#tinh_dau_hoa_nen 

#may_khuech_tan_tinh_dau 

#den_xong_tinh_dau 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1406740319664215&set=a.508158189522437 

- 

―NAM DƢỢC TRỊ NAM NH N‖ 

Tinh dầu là đại diện của mẹ thiên nhiên dƣới hình thái cô đọng nhất. Tinh dầu đƣợc chiết xuất từ võ cây, hoa, quả, lá, hạt, 

nhựa hoặc rễ cây và chỉ 1 giọt thôi cũng chứa cả mạng lƣới phức tạp các phân tử với hàng ngàn vạn tác dụng lên cơ thể chúng 

ta. Nhƣng rất tiếc, chính chúng ta đã loại bỏ mẹ thiên nhiên ra khỏi phƣơng trình. Vũ trụ vốn đã trao cho chúng ta đầy đủ 

những gì chúng ta cần để trở nên thực sự khỏe mạnh. Hãy dùng thuốc thảo mộc nhƣ tinh dầu. 

Hàng ngàn năm nay, con ngƣời đã sử dụng các loại tinh dầu này để chữa bệnh dƣới hình thái không cô đặc, sức mạnh chữa 

lành thực sự của tinh dầu không nằm trong việc thúc đẩy các hiệu ứng trị liệu 1 lần (nhƣ dƣợc phẩm) mà ở chỗ chúng có thể 

xác định các rối loạn sinh lý học và giúp cơ thể con ngƣời đạt đƣợc trạng thái nội cân bằng cần thiết để tự chữa lành. Và sức 

mạnh thúc đẩy khả năng chữa lành trong tinh dầu hiệu quả đến mức giới khoa học đã bắt đầu có sự lƣu ý cụ thể hơn về chúng 

https://www.facebook.com/tramhuongdu01/posts/296040494888050
https://www.facebook.com/hashtag/tinh_dau_hoa_nen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlGQBGB7COUQ9rmKOru5CC8_3NadFfghjxPTAoewpvfnFkpQzC-vTfp8-4EIi6qE21F5nOOEIYtj4tswewb0grDxsq_ErkvUHxsS1Pd-a-l6_57vWqPe4PQLDB6unYRUfhV8hGKRbWD8rQdr7RDFW2n1Nm3uJRB2LmbTKqcYIe2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/may_khuech_tan_tinh_dau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlGQBGB7COUQ9rmKOru5CC8_3NadFfghjxPTAoewpvfnFkpQzC-vTfp8-4EIi6qE21F5nOOEIYtj4tswewb0grDxsq_ErkvUHxsS1Pd-a-l6_57vWqPe4PQLDB6unYRUfhV8hGKRbWD8rQdr7RDFW2n1Nm3uJRB2LmbTKqcYIe2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/den_xong_tinh_dau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlGQBGB7COUQ9rmKOru5CC8_3NadFfghjxPTAoewpvfnFkpQzC-vTfp8-4EIi6qE21F5nOOEIYtj4tswewb0grDxsq_ErkvUHxsS1Pd-a-l6_57vWqPe4PQLDB6unYRUfhV8hGKRbWD8rQdr7RDFW2n1Nm3uJRB2LmbTKqcYIe2g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo?fbid=1406740319664215&set=a.508158189522437
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– ngƣời ta đã xuất bản hàng ngàn các bài báo khoa học qua bình duyệt trên các cơ sở giữ liệu trên thế giới, để thảo luận về 

hiệu quả của chúng. 

Sử dụng tinh dầu đòi hỏi sự kiên nhẫn, học tập và thực hành. Đừng bao giờ coi đây là cách ―CHỮA TRỊ NHANH‖ cho 

những vấn đề sức khỏe của bản thân. Bạn cần học cách sử dụng tinh dầu sao cho thật đúng. Nếu không trang bị các quy tắc 

cơ bản về tinh dầu, bạn sẽ không biết phải làm gì hay hỏi ai khi kết quả sd không nhƣ ý. Bạn có thể từ bỏ các giải pháp tự 

nhiên quá sớm, hoặc quay trở lại vòng luẩn quẩn giữa đống thuốc men, mặc dù 1 số loại thuốc có thể mang lại những hậu quả 

lâu dài, 1 số gắn liền với nguy cơ gây nghiện. 

Sử dụng liệu pháp thuận tự nhiên nhƣ tinh dầu ngoài việc chữa trị về mặt thể chất còn có ý nghĩa khác lớn lao hơn. Đó là trao 

cho bản thân quyền năng thay đổi chính mình và cuộc đời mình. 

Bạn hoàn toàn có thể trở thành 1 nhà giáo dục sức khỏe thuận tự nhiên cho cộng đồng, để tự xoay sở mỗi khi trái gió trở trời, 

dƣới tác dụng của tinh dầu mà bạn đỡ mắc các bệnh cần đến chữa trị. Chúng ta có khả năng kiểm soát sức khỏe bản thân cực 

kỳ mạnh mẽ. Bạn có thể tận hƣởng một giấc ngủ bình an mỗi đêm, giải tỏa stress, cải thiện tâm trạng, xua ta sƣơng mù trong 

tâm trí, cân bằng hóoc –môn và làm dịu cơn đau… 

(Tổng hợp từ tác giả Eric Fielinski – Sức mạnh chữa lành của tinh dầu) 

Việc giữ vững và phát huy nghề truyền thống chƣng cất tinh dầu ở Việt Nam góp phần có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 

tiến trình nói trên. Chúng tôi tự hào vì có 1 nghề chƣng cất tinh dầu nhƣ thế của ngƣời dân xứ Huế đã bao đời nay. 

Chúc bạn cùng gia đình mình thân yêu của mình luôn bình an và tận hƣởng những giá trị tốt lành mà thiên nhiên ban tặng! 

#tinhdauhoanen 

#chualanhbangtinhdau 

#songthuantunhien 

https://www.facebook.com/truongbac01/videos/2716602961962927 

 

SỐT XUẤT HUYẾT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 

Bên cạnh Cô Vít vô cùng ghê ghớm, thì sốt xuất huyết cũng là nguy cơ thƣờng trực.  

Vậy, hãy cùng Hoa Nén tìm hiểu những kiến thức căn bản bên dƣới. 

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do họ virus Dengue gây ra. 

Virus này có 4 chủng huyết thanh khác nhau là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Nếu ta nhiễm với chủng virus nào thì 

chỉ có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời với chủng virus đó mà thôi. 

https://www.facebook.com/hashtag/tinhdauhoanen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWB3dnV89Ur2U8Dw3Po91J1nhCHjOHGPiQCLsNpf8l54-n7UE2FgU43h4Tx6HW-StAd9hjmNCfhEuqjFVRZoA9QXPtLoSDhWIfoPvtBzb5N8nyZwJPvTGeUQHq2bkD6q3zSaohcnSAu377En351HIhVy9QW-Sk2xXU1Nx39FnD5hQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chualanhbangtinhdau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWB3dnV89Ur2U8Dw3Po91J1nhCHjOHGPiQCLsNpf8l54-n7UE2FgU43h4Tx6HW-StAd9hjmNCfhEuqjFVRZoA9QXPtLoSDhWIfoPvtBzb5N8nyZwJPvTGeUQHq2bkD6q3zSaohcnSAu377En351HIhVy9QW-Sk2xXU1Nx39FnD5hQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/songthuantunhien?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWB3dnV89Ur2U8Dw3Po91J1nhCHjOHGPiQCLsNpf8l54-n7UE2FgU43h4Tx6HW-StAd9hjmNCfhEuqjFVRZoA9QXPtLoSDhWIfoPvtBzb5N8nyZwJPvTGeUQHq2bkD6q3zSaohcnSAu377En351HIhVy9QW-Sk2xXU1Nx39FnD5hQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/truongbac01/videos/2716602961962927
https://www.facebook.com/photo/?fbid=864107453927507&set=pcb.864107630594156&__cft__%5b0%5d=AZXCV8BVfqHf5ocHQEZgyGBpXhGwnypRNPi3UKR94LSP9Z_0rIvi76Xh-RqOieKlv1w57XNRgmwAPQ9EGtvo9ozi8okMtOUxSjovAOFlNwgoLfRimj21AfQ6-CaLNk5EN2A&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=864107453927507&set=pcb.864107630594156&__cft__%5b0%5d=AZXCV8BVfqHf5ocHQEZgyGBpXhGwnypRNPi3UKR94LSP9Z_0rIvi76Xh-RqOieKlv1w57XNRgmwAPQ9EGtvo9ozi8okMtOUxSjovAOFlNwgoLfRimj21AfQ6-CaLNk5EN2A&__tn__=*bH-R
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Bệnh có thể lây lan sang ngƣời khác qua muỗi đốt - đặc biệt là muỗi vằn Aedes và phát triển thành dịch. 

Triệu chứng: Đau đầu, đau mình, viêm kết mạc, sốt, kiệt sức và phát ban. 

Điều trị: 

+ Chẩn đoán dựa trên lâm sàng và xét nghiệm 

+ Chƣa có thuốc đặc trị và vaccine, nên điều trị triệu chứng và những ca nặng cần điều trị tích cực. 

Vì vậy điều trị vector truyền bệnh- muỗi là quan trọng nhất. 

Các biện pháp đề phòng: 

+ Diệt muỗi, lăng quăng/ bọ gậy: 

Thƣờng xuyên dọn dẹp nhà cửa, sân vƣờn; 

Đổ nƣớc trong các vật không sử dụng; 

Bỏ muối hoặc dầu vào bát nƣớc kê chân chạn/tủ đựng chén bát, thay nƣớc bình hoa/bình bông; 

Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. 

+ Phòng chống muỗi đốt  

Ngủ màn 

Mặc quần áo dài tay. 

Dùng các biện pháp phòng muỗi: tinh dầu thiên nhiên, tinh dầu xịt, vợt điện diệt muỗi... 

Bật mí: để đuổi muỗi hiệu quả, an toàn với sức khỏe, hoàn toàn thiên nhiên - tinh dầu sả chanh, xịt sả chanh. 

Hãy giữ sức khỏe và đặc biệt là trong tình cảnh hiện nay nhé. 

Hoa Nén - Tỏa hƣơng hạnh phúc!  

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3032458347030270 

 

https://www.facebook.com/tinhdautramnguyenchattaihue/posts/3032458347030270


247 

 

 LÚC KHÁCH CẦN TINH DẦU NHẤT THÌ CŨNG KHÔNG THỂ GỬI HÀNG 

HÃY CHỦ ĐỘNG NGAY KHI CÒN CÓ THỂ NHÉ! 

Khi tình hình d.ị.c.h b.ệ.n.h diễn biến phức tạp việc mọi ngƣời nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ bản thân và gia đình là hết sức 

cần thiết. Hơn bao giờ hết ngay lúc này, liệu pháp chữa lành bằng tinh dầu đƣợc khuyến cáo và cấp thiết vì khả năng k.h.á.n.g 

k.h.u.ẩ.n và làm sạch hệ hô hấp. Mặc dù đã cố gắng tìm cách tiếp cận gửi hàng nhƣng hiện tại nhiều nơi bị phong tỏa vẫn 

không thể gửi đƣợc cho khách  

--------- 

 𝑴𝒐  𝒕 𝒔𝒐   𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆  𝑯𝒐𝒂 𝑵𝒆 𝒏 𝒎𝒖𝒐  𝒏 𝒈𝒖   𝒊 𝒈𝒂  𝒎 đ𝒆  𝒏 𝒄𝒂  𝒏𝒉𝒂  : 
- Đeo khẩu trang thƣờng xuyên 

- Sát khuẩn tay và vật dụng trƣớc và sau khi tiếp xúc 

- Nhỏ 1 – 2 giọt tinh dầu tràm vào khẩu trang tăng khả năng kháng khuẩn 

- Rửa tay bằng xà phòng thảo dƣợc 

- Sử dụng máy khuếch tán tinh dầu để giúp không gian sống thoáng sạch 

- Tập thể dục tại nhà, yoga để nâng cao đề kháng, thanh lọc cơ thể 

- Khi có dấu hiệu mệt mỏi hãy nhớ tinh dầu có khả năng xông giải cảm, sát khuẩn hệ hô hấp tuyệt diệu 

(chuẩn bị một chậu nƣớc nóng nhỏ 3-5 giọt tinh dầu vào dùng khăn trùm kín xông hơi toàn thân 5-10 phút) 

--------- 

𝐻𝑎 𝑦 𝑏𝑎 𝑜 𝑣𝑒   𝑠𝑢  𝑐 𝑘ℎ𝑜 𝑒 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑢   𝑏𝑎 𝑦 𝑔𝑖𝑜   - 𝐾ℎ𝑜 𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢  𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑒 ! 
 𝐾𝑖 𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢 𝑐 𝑐𝑎  𝑛ℎ𝑎  𝑙𝑢𝑜 𝑛 𝑏𝑖 𝑛ℎ 𝑎𝑛, 𝑘ℎ𝑜 𝑒 𝑚𝑎 𝑛ℎ! 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1479380762400170&set=a.508158189522437 

-------------------------------------- 

  TINH DẦU CÓ ĂN/ UỐNG ĐƢỢC KHÔNG? <<Trang 95-99: Sức mạnh chữa lành của tinh dầu >>  Một số loại tinh 

dầu an toàn cho việc tiêu hóa. Thƣờng thì ngƣời ta chuẩn bị bằng cách cho thêm vài giọt vào thức uống. Tinh dầu không tan 

trong nƣớc, do đó, một số loại tinh dầu gây ngứa và có vị rất gắt, nên để an toàn thì hãy pha loãng tinh dầu với dầu nền ăn 

đƣợc nhƣ dầu dừa trƣớc đã.  Một số chuyên gia trị liệu tinh dầu khẳng định không nên ăn tinh dầu, và đa số sẽ bảo bạn chỉ 

nên làm điều đó khi có sự giám sát của chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã qua đào tạo. Tuy nhiên, bạn cần nhận ra một sự thật 

quan trọng là con ngƣời vẫn đều đăng ăn tinh dầu hằng ngày mà không hề biết. Bạn thử nghĩ xem, thức ăn chế biến lấy hƣơng 

vị từ đâu ra? Thực sự bất kỳ thứ gì có vị tự nhiên thì khả năng cao là chúng chứa tinh dầu. (đó là hƣơng vị tự nhiên nhé, còn 

nếu hƣơng vị hóa chất nhân tạo thì còn độc hơn).  Hơn nữa, chẳng có lý do gì mang tính khoa học, có căn cứ thực tế, giải 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1479380762400170&set=a.508158189522437
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phẫu học, sinh lý học hoặc có tính logic để nói rằng việc con ngƣời hập thụ (ăn) tinh 

dầu là không an toàn. Hãy nhớ kỹ rằng các tổ chức chuyên nghiệp lớn nhƣ Hiệp hội 

Quốc gia về Liệu pháp Tinh dầu Tổng thể (National Association for Holistic 

Aromatherapy – NAHA) ủng hộ việc hấp thụ tinh dầu an toàn. Theo NAHA, ―Tinh 

dầu có thể đƣợc sử dụng bằng các phƣơng thức nhƣ thoa trực tiếp lên da (các ứng 

dụng cho làn da), hít vào, khuếch tán hoặc Ăn.     Các lƣu ý đúc kết đã qua thử 

nghiệm uống tinh dầu: 1. Luôn pha vào một lƣợng dầu nền ăn đƣợc mỗi khi bạn dùng 

tinh dầu chuẩn bị cho bữa ăn hay uống vào dƣới dạng viên nén. 2. Đừng dùng quá liều, 

có cái gì quá liều là tốt đâu: nen dùng 2-3 giọt mỗi lần, khoảng cách dùng lần tiếp theo 

ít nhất 4 tiếng. 3. Hãy lắng nghe cơ thể của bạn, và.. 4. Ngừng sử dụng ngay lập tức 

khi thấy các phản ứng nguy hại xuất hiện <<Riêng tinh dầu tràm lành tính không có độ 

nóng thì có thể uống vài giọt trực tiếp – điều này nhiều ngƣời đã thửu nghiệm>> 

 TĂNG HƢƠNG VỊ CHO MÓN ĂN BẰNG TINH DẦU Nấu ăn với tinh dầu chẳng 

có gì mới mẻ cả. Điều quan trọng là phải thực hiện sao cho an toàn, tôn trọng những 

khác biệt giữa loại thảo mộc toàn phần hoặc gia vị với tinh dầu của chính loại thảo mộc ấy. Gia đình Tiến sĩ Eric Zielinski – 

tác giả cuốn sách này và chính tác giả đều tận hƣởng hƣơng vị tinh dầu trong các món ăn bởi rất nhiều lý do: 1. Chúng khiên 

việc ăn uống trở nên thú vị hơn 2. Chúng bảo lƣu đƣợc hƣơng vị món ăn 3. Tiết kiệm hơn 4. Tinh dầu dễ dùng hơn thảo mộc 

5. Tinh dầu giúp tăng độ an toàn của thực phẩm Hiểu biết tất cả về loại tinh dầu mà bạn muốn dùng, áp dụng đúng, nấu ăn với 

tinh dầu sẽ trở nên vô cùng an toàn và thú vị.  SỬ DỤNG TINH DẦU AN TOÀN TRONG NẤU ĂN: 1. Giảm bớt liều 

lƣợng (dùng rất ít 1-2 giọt là đủ vì là tinh dầu tinh túy mà, 1 tấn lá cho ra vài lít thôi đấy) 2. Pha loãng với dầu ô liu hoặc dầu 

dừa --> Chi tiết ở trang 95-99: Sức mạnh chữa lành của tinh dầu #Sucmanhchualanhcuatinhdau #Tinhdauhoanen 

#trovevoithiennhien 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2319124578224074&set=a.2315758281894037 

 

XÔNG MẶT BẰNG TINH DẦU  

BÍ QUYẾT GIÖP DA SÁNG KHỎE NGÀY HÈ  

---------------------- 

𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒆 𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆 𝒏 𝒗𝒐  𝒊 đ𝒂  𝒄 𝒕𝒊 𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂 𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒖𝒂  𝒏, 𝒈𝒊𝒂  𝒖 𝒅𝒖 𝒐  𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂  𝒕 𝒔𝒆  𝒈𝒊𝒖 𝒑 𝒅𝒂: 

𝐿𝑜𝑎 𝑖 𝑏𝑜  𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎  𝑛, 𝑏𝑎  𝑛ℎ𝑜  𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑚 𝑠𝑢 𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒 𝑚, ℎ𝑎 𝑛 𝑐ℎ𝑒   𝑚𝑢 𝑛 

𝐶𝑎 𝑛 𝑏𝑎  𝑛𝑔 đ𝑜   𝑎  𝑚, ℎ𝑎 𝑛 𝑐ℎ𝑒   𝑛𝑒  𝑝 𝑛ℎ𝑎 𝑛, 𝑡𝑎 𝑖 𝑡𝑎 𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑎 𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜 𝑒 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2319124578224074&set=a.2315758281894037
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𝑆𝑒 𝑘ℎ𝑖 𝑡 𝑙𝑜   𝑐ℎ𝑎 𝑛 𝑙𝘰 𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢 𝑝 𝑑𝑎 𝑠𝑎 𝑛 𝑐ℎ𝑎  𝑐 ℎ𝑜 𝑛 

- 𝐻𝑢 𝑜 𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜 𝑚 𝑡ℎ𝑢  𝑔𝑖𝑎 𝑛 𝑔𝑖𝑢 𝑝 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎  𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎 𝑖 𝑚𝑎 𝑖, 𝑔𝑖𝑎  𝑐 𝑛𝑔𝑢  𝑠𝑎 𝑢 – đ𝑖𝑒  𝑢 𝑘𝑖𝑒  𝑛 𝑡𝑎  𝑡 𝑦𝑒  𝑢 đ𝑒   𝑐𝑜  𝑙𝑎 𝑛 𝑑𝑎 𝑘ℎ𝑜 𝑒 𝑚𝑎 𝑛ℎ 

---------------------- 

𝑮𝒐  𝒊 𝒚  𝒔𝒖   𝒅𝒖 𝒏𝒈: 

𝑇ℎ𝑎 𝑖 đ𝑜  𝑐 𝑑𝑎: 𝑑𝑢 𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑏𝑢 𝑜  𝑖, 𝑐𝑎𝑚, 𝑠𝑎  𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ 

𝑇𝑟𝑖  𝑚𝑢 𝑛: 𝑑𝑢 𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑚, 𝑡𝑟𝑎 𝑚 𝑡𝑟𝑎  

𝑆𝑎 𝑛𝑔 𝑑𝑎, 𝑔𝑖𝑢 𝑝 𝑑𝑎 𝑠𝑎 𝑛 𝑐ℎ𝑎  𝑐 𝑘ℎ𝑜 𝑒 𝑚𝑎 𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑢  𝑔𝑖𝑎 𝑛: 𝑑𝑢 𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 ℎ𝑜𝑎 𝑙𝑎 𝑖, 
𝑜𝑎 𝑖 ℎ𝑢 𝑜  𝑛𝑔, ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜  𝑛𝑔 

---------------------- 

𝑵𝒉𝒖   𝒏𝒈 𝒍𝒖 𝒖 𝒚  𝒌𝒉𝒊 𝒙𝒐 𝒏𝒈 𝒎𝒂  𝒕 𝒃𝒂  𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂  𝒖: 

𝑁𝑒 𝑛 𝑥𝑜 𝑛𝑔 𝑚𝑎  𝑡 𝑣𝑜  𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎  𝑢 1 𝑡𝑢𝑎  𝑛/𝑙𝑎  𝑛  

𝑀𝑜  𝑖 𝑙𝑎  𝑛 10-15 𝑝ℎ𝑢 𝑡 

𝐿𝑎 𝑚 𝑠𝑎 𝑐ℎ 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑢 𝑜  𝑐 𝑣𝑎  𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑜 𝑛𝑔 

𝐶𝑜  𝑡ℎ𝑒   đ𝑎  𝑝 𝑚𝑎  𝑡 𝑛𝑎  ℎ𝑜𝑎  𝑐 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 đ𝑒   𝑑𝑢 𝑜  𝑛𝑔 𝑎  𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑜 𝑛𝑔 đ𝑒   đ𝑎 𝑡 
ℎ𝑖𝑒  𝑢 𝑞𝑢𝑎  𝑡𝑜  𝑖 𝑢 𝑢. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1420997624905151&set=a.508158189522437 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1420997624905151&set=a.508158189522437

