
Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz. 
Használjon 8-10 cseppet a kívánt diffúzorban. Frissítő illatával 
kellemessé varázsolhatja otthona és munkahelye légterét. 
Inhalálást üvegből, inhalátor alkalmazásával végezhet, vagy 
pár cseppet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan belé-
legezni. Helyileg is használható a megfelelő hígítás alkalma-
zásával.
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görcsoldó

hangulatemelő

menstruációs
görcs

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! J elen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJ EGYZÉS

Botanikai név: Pimenta dioica
Származási ország: Jamaica
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: bogyó
Aroma erőssége: közepes
Illata: édes, meleg, fűszeres

J ól párosítható: Cinnamon, Clove Bud, 
Geranium Egyptian,
Orange Sweet, Laurel Leaf
 Lavender Fine, Neroli,
Patchouli, Black Pepper, 
Spearmint,
Ylang Ylang Complete

KidSafe®: nem

Megjegyzés: Helyi alkalmazás esetén legfeljebb 
0,3% hígítás javasolt.

A szegfűbors Közép-Amerikából, illetve a karibi térségből
származó fűszer, melyet közel 600 éve használnak Európában is, 
többek között sütemények, húsételek, szószok,
savanyúságok ízesítésére, de a növény egyéb részeit
például parfümökhöz, fatárgyak készítéséhez vagy
rovarirtó szerek előállításhoz is felhasználják.
Az Allspice gazdag, meleg aromája az őszre emlékeztet,
különösen olyan olajokkal kombinálva, mint például a
Orange Sweet, a Clove Bud és a fahéj.
Ennek a gazdag illatnak köszönhetően az Allspice gyakran
a férfiak kedvence, ezért kölni illatként használható,
a férfiaknak szánt kozmetikumok, illatok jelentős részében megtalálható.
A szegfűbors hasznos lehet emésztőrendszeri
rendellenességek és szezonális betegségeket idején.
Ezek a csodálatos tulajdonságok teszik az Allspice-t tökéletes olajnak egész évben.

HATÁSAI:
fájdalomcsillapító, baktériumölő, fertőtlenítő, görcsoldó, 
szélhajtó, stimuláns, serkenti a gyomorműködést.


