
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 Tansy
(Kék varádics)

anti-hisztamin, 
anti-allergén

fájdalomcsillapító

gyulladáscsökkentő 

légzési 
zavarokra

megnyugtatja 
a bőrt

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!

A Blue Tansy illóolajat a Tanacetum annuum évelő növény 
felhasználásával állítják elő, amelyet gyakran összekevernek a 
közönséges varádiccsal (Tanacetum vulgare), de valójában ez 
egy tejesen más növény. Ezért fontos ismerni a növények bota-
nikai nevét. A Tanacetum annuum kémiai szempontból teljesen 
különbözik, mivel nem tartalmaz thujont. A Blue Tansy illóolaj 
csodálatos kék színű, amely a Tanacetum annuum kamazulén 
tartalma miatt van. A kamazulén hatóanyagot csak akkor lehet 
előállítani, ha bizonyos növényeket egy pontos desztillációs 
folyamat során lepárolnak. A Blue Tansy az egyetlen növény, 
amely tartalmazza ezt a nagyon keresett hatóanyagot. (A Blue 
Tansy 3-6% kamazulént tartalmaz.)  A Blue Tansy magával 
ragadó illattal és hihetetlen tisztító, nyugtató tulajdonsággal 
rendelkezik. Páratlan megkönnyebbülést jelent sok ember 
számára, akik a szezonális pollenallergia miatt szenvednek, 
ezen kívül megnyugtatja bőrt, egész évben támogatja az önér-
tékelést, a magabiztosságot és a lelkesedést. 

Segít azoknak, akik halogatnak, ellenállnak a változásnak és a 
belső hang útmutatásainak. Segít elengedni az aggódást, félel-
met idegességet, a felgyülemlett feszültséget. Arra ösztönöz, 
hogy vedd kezedbe saját életed irányítását és halld meg belső 
hangodat, hogy meg tudd tenni a szükséges változásokat. 


