
Botanikai név: Citrus bergamia
Származási ország: Olaszország, Franciaor-
szág
Kivonási módszer: hidegen sajtolt
Növényi rész: gyümölcs héj
Aroma erőssége: közepes
Illata: friss, citrusos, gyümölcsös, enyhén 
virágos
Jól párosítható: Clary Sage, Cypress, Frankin-
cense Cateri, Geranium Egyptian, Grapefuit Pink, 
Jasmine Absolute, Mandarin, Nutmeg, Sweet 
Orange, Patchouli, Black Pepper, Rosmary 
1,8-Cineole, Sandalwood Australian, Vetiver, 
Ylang-ylang
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Olajunk biztonságos a napsütés-
ben is.

A Bergamot a jókedv és a lélekgyógyítás illata, az illóolaj-hasz-
nálók körében ez az egyik legnépszerűbb illóolaj. Egyedülálló a 
citrusfélék között, hiszen egyszerre képes felemelni és meg-
nyugtatni, ezáltal ideális segítőtárs az idegesség és szomorú-
ság leküzdésében, alkalmas az önbizalom helyreállítására, 
ezért az önbizalom olajának is nevezik. Fájdalmas veszteségek 
vagy nagy szomorúság időszakában a Bergamot illóolaj aromá-
ja begyógyítja az érzelmi sebeket. 
Tisztítja a bőrt, segíthet a tizenéves bőrproblémák és a zsíros 
bőr kezelésében is. Ugyancsak kedvelt masszázskeverékek-
ben. A Plant Teraphy Bergamotja bergaptine mentes, ami azt 
jelenti, hogy biztonságos a napsütéses időszakokban történő 
alkalmazása.

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 masszázskeveréket hozhatunk létre, vagy 
testet is illatosíthatjuk vele a megfelelő hígítás alkalmazásával.
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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. 


