
Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz. Inha-
lálást üvegből, inhalátor alkalmazásával végezheti, vagy pár 
cseppet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és  onnan beléle-
gezni. Helyi alkalmazáshoz 1-3%-os hígítás javasolt. 
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Bergamot Mint
(Vízimenta)

emésztés

orrdugulás

légzőszervi 
problémák

izomfájdalmak

hányinger

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 Bergamot Mint frissítő aromája támogatja az egészséges 
érzelmi egyensúlyt, megnyugtatja az elmét, és segíti a szellem 
megújulását. A lágy menta illata megadhatja azt a lendületet, 
amelyet éppen éreznie kell reggel vagy kora délután. A Berga-
mot Mint kiválóan kiegészíti a szépségápolási és fürdőkészít-
ményeket, és hasznos lehet menstruációs ciklus ideje alatt is, a 
„zavaros időkben”.

A fő alkotóelemei a Linalool és a Linalyl-acetát, amelyek felépí-
tő és nyugtató tulajdonságaikról ismertek. Biztonságosabb, 
mint a többi mentaolaj, magas linalool tartalma miatt nyugtató, 
ami elviszi a mindennapi gondjait. Segíthet az eseti emésztési 
zavarokon, és támogathatja az egészséges immunrendszert. 
Frissítő, tiszta illatot ad otthonának.

HATÁSAI:
légzőszervi problémák, orrdugulás, izomfájdalmak. 
emésztés, hányinger, motiváció , ihlet


