
Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz a 
kívánt hatás elérése érdekében. Használjon 8-10 cseppet a 
kívánt diffúzorban. Inhalálást üvegből, inhalátor alkalmazásá-
val végezhet, vagy pár cseppet a tenyérbe tenni, összedör-
zsölni, és onnan belélegezni. Helyileg  1-3%-os hígítás java-
solt.
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mérsékli 
a székrekedést

köhögéscsillapító

szabályos 
menstruáció

 nyugodt alvás

mellékvese-működést 
serkentő hatású,

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

Botanikai név: Ocimum basilicum  
Származási ország: Egyiptom, Nepal
Kivonási módszer: vízgőzdesztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: erős
Illata: meleg, fűszeres
Jól párosítható: Cedarwood Himalayan, Berga-
mot, Clary sage, Grapefruit Pink, Lime, Neroli, 
Sandalwood Australian 
KidSafe®: nem
Megjegyzés: Helyileg legfeljebb 3,3%-os 
hígítást javasolt. A bazsalikomolaj használata 
kerülendő terhesség ideje alatt, és bizonyos 
esetekben epilepsziás rohamot válthat ki. Epilep-
sziában szenvedők, illetve arra hajlamosak 
kerüljék a használatát!

A bazsalikomnak meleg, fűszeres, növényi aromája van. A 
bazsalikom magas linalool tartalma miatt (ami ezt az olajat 
nagyon pihentetővé teszi) komoly előnyöket hordoz az elme és 
a test számára is, fokozza a koncentrációt, emellett oldja a 
szorongást, a félelmet, gyógyítja a „bánatos szívet”. A szomo-
rúság állapotából, új lehetőségek, új célok felé nyitja a tekinte-
tet, és megerősíti az önmagunkba vetett hitet.

A bazsalikom arra ösztönöz, hogy felelősséget vállaljunk az 
életünkért, és a terveinket ne csak dédelgessük, hanem 
véghez is vigyük azokat. 

HATÁSAI:
elősegíti a szabályos menstruációt (pl. menstruáció 
kimaradása),  csökkenti a menstruációs görcsöket, 
köhögéscsillapító, enyhíti az asztmarohamot kitisztítja a 
fejet nátha idején, segít helyreállítani a szaglást, alagút 
szindróma, enyhíti a migrént, megszünteti az alvászavart,  
mérsékli a székrekedést,  hányás, émelygés, emésztési 
zavar, csuklás, mellékvese-működést serkentő hatású, 
zsíros haj, hajhullás,  izzasztó, segít a mentális fáradtsá-
gon, szellemi, érzelmi kimerültségen, idegerősítő, 
depresszióellenes 


