
Botanikai név: Amyris balsamifera 
Származási ország: Haiti
Kivonási módszer: vízgőzdesztilláció
Növényi rész: fa
Aroma erőssége: közepes
Illata: enyhén fás és balzsamos illatú 
Jól párosítható: Cedarwood Atlas, Cedarwood 
Himalayan, Citronella, Cypress, Frankincense 
Cateri, Jasmine Absolute, Lavandin, Lemon, 
Mandarine, rose Absolute, Sandalwood Australi-
an, Orange Sweet
KidSafe®: igen

Az Amyris balsamifera-t nyugat-indiai szantálfának is nevezik, 
de valójában ez a szantálfától nagyon különböző növény, telje-
sen más botanikai családhoz és nemhez tartozik, bár az 
aromája hasonló. Az amyris a görög amyron szóból ered, amely 
a gyanta erős illatára utal. Az Amyris balsamifera magas olajtar-
talma miatt nagyon gyúlékony, ezért Haitiban a helyiek „gyer-
tyafának”, míg Jamaicában „fáklyafának” nevezik.

Az Amyris halványsárga, viszkózus, enyhén fás és balzsamos 
illatú illóolaját az összeaprított fakéregből és a gallyakból 
vízgőz-desztilláció útján nyerik. Az illóolaj nagy részét Haitiben 
gyártják, kisebb részét a Dominikai Köztársaságban, Jamaicá-
ban és Venezuelában.

Az aromaterápiában általában alkalmazott felhasználási lehe-
tőségek:
Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz a 
kívánt hatás elérése érdekében. Inhaláció esetén üvegből, 
inhalátor alkalmazásával, vagy tenyérbe cseppentve, majd 
onnan belélegezni. Bőrön történő alkalmazásnál hígítást java-
solunk.
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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! Jelen 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. 

MEGJEGYZÉS

a Bergamot olajos borogatás segítheti a műtéti hegek 
gyógyulását, jótékonyan csillapíthatja a haragot, a gyászt, 
,behegesztheti az érzelmi sebeket, és a szeretet készsé-
gének visszaszerzésére ösztönöz,enyhítheti a kétségbe-
esést, az önvádat és az alacsony önbecsülést. Helyreállít-
hatja az önbizalmat és a lelki frissességet. 


