
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 is használható a megfelelő hígítás alkalma-
zásával.
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Blue Cypress
(Kék ciprus)
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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

Botanikai név: Callitris intratropica 
Származási ország: Ausztrália
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Szavatossági idő: 4-5 év
Növényi rész: ágak
Aroma erőssége: gyenge
Illata: fás, balzsamos, friss, finom, édes jegyekkel
Jól párosítható: Black Pepper, Cedarwood Atlas, 
Cedarwood Virginian, Copaiba Balsam, Cypress, 
Helichrysum Italicum, Lavender, Lemon, Rose 
Absolute, Sandalwood Australian, Turmeric CO2 
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Terhesség és szoptatás alatt 
kerülje a használatát!

Ezt a szép kék olajat Ausztráliában honos fából nyerik 
vízgőz-desztilláció útján. Az ausztrál őslakosok generációk óta 
érzelmi és fizikai hatásait egyaránt kihasználják. Az aromája 
kellemesen füstös, édes, balzsamos, fás, mézes illatot áraszt.

A legtöbb "kék" olajhoz hasonlóan a Blue Cypress támogatást 
nyújthat a kivörösödött bőr megnyugtatásához, megszüntet-
heti a kisebb bőrproblémákat, segíthet a légzésben. Érzelmi 
használatra megnyugtató a nyugtalan szellem számára. Az 
illatszerben "rögzítőként" használják. A Blue Cypress sűrű olaj, 
ezért némi türelemre lehet szüksége a kicseppentéséhez. Ha 
nehézségbe ütközik, próbálja meg pipetta segítségével.

HATÁSAI:
gyulladásgátló, antibakteriális és  allergiaellenes, 
rovarellenes hatású, segíthet a pszichés diszkomfort 
érzéseknél, valamint nyugtalanság esetén, segíthet a 
kipirult bőrön, csípések, égések, sebek esetében, kiválóan 
támogatja a légzőszerveket.


