
Az aromaterápiában általában alkalmazott felhasználási lehe-
tőségek: Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzor-
hoz. Inhalálást üvegből, inhalátor alkalmazásával végezheti, 
vagy pár cseppet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan 
belélegezni.  Helyileg is használhatja a illóolaj megfelelő 
hígítás mellett.
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Black Pepper 
Organic (Feketebors)

emésztés

élénkíti 
a vérkeringést

fertőtlenítő 

köptető

oldja 
a gyomorgörcsöket

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: Piper nigrum 
Származási ország: Sri Lanka
Kivonási módszer: vízgőzdesztilláció
Növényi rész: gyümölcs
Aroma erőssége: közepes
Illata: erős, gyümölcsös, fűszeres
Jól párosítható: Bergamot, Copaiba Balsam, 
Cypress, Frankincense Serrata, Geranium Egypti-
an, Juniper Berry, Rose Absolute, Rosemary 
1,8-Cineole, Sandalwood Australian és Vetiver 
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Növelheti a vérnyomást, ezért 
magas vérnyomás esetén körültekintően 
használja. Bőrizgató, az erre érzékenyeknél nem 
javasolt a használata. Aromaterapeuták javaslata 
alapján fürdővízhez max. 3 cseppet adjon, 
masszázsolajban legfeljebb 2%-os hígításban 
keverje! 

A fekete borsot leginkább főzéshez használt fűszerként ismer-
jük, amely javítja az ételek ízét, de szerves része a hagyomá-
nyos kínai és ayurvédikus gyógyászatnak is. A fekete bors 
olajnak magas a monoterpén és sesquiterpén tartalma, melyek 
az antioxidáns aktivitásukról és arról ismertek, hogy védenek a 
környezeti és szezonális fenyegetések ellen. A fekete bors 
egészséges keringést biztosít, de odafigyeléssel kell használni 
ha helyileg alkalmazzuk, mert erős melegítő hatása van. 

A fekete bors olaja elevenebbé teszi az embert, felszabadítja 
az elakadt energiákat, növeli a kitartást és segít visszatalálni 
önmagunkhoz, elsősorban a közömbösség, döntésképtelen-
ség, az egy helyben topogás érzésének enyhítésére, leküzdé-
sére, alkalmazható. Ez az olaj bátorságra és merész tettekre 
sarkall, magabiztossá tesz.

HATÁSAI:
fertőtlenítő hatású, élénkíti a vérkeringést és fokozza az 
izomtónust, oldja az izomgörcsöket,  izzasztó, köptető, 
megakadályozhatja a meghűléses megbetegedéseket, 
gyorsítja a gyógyulásukat, serkenti az emésztést, mert 
normalizálja a renyhe bélmozgást,  meghozza az étvágyat, 
oldja a gyomorgörcsöket, csökkenti bélgörcsöket és a 
bélgázképződést, szélhajtó,  eloszlatja a hányingert,
fájdalomcsillapító, lázcsillapító.


