
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 Yarrow
(Cickafark)

lázcsillapító

fertőtlenítő

vérzéscsillapító

gyulladáscsökkentő

fájdalomcsillapító

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: Achillea millefolium
Származási ország: Bulgária
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: virág és levél
Aroma erőssége: közepes
Illata: kámforos 
Jól párosítható: Allspice, Basil Linalool, Berga-
mot, Black Pepper, Cedarwood, Clary Sage, 
Coriander Seed, Cypress, Geranium, Helichrysum 
Italicum, Lavender, Marjoram, Neroli, Nutmeg, 
Grapefruit Pink, Rosemary 1,8-Cineole, Vetiver és 
Ylang Ylang Complete 
KidSafe®: nem
Megjegyzés: gyógyszer kölcsönhatás lehetsé-
ges

A Blue Yarrow Organic egy újabb csodálatos “kék” illóolaj, ame-
lyet vízgőzzel desztillálnak az Achillea millefolium növény 
virágából és leveleiből. Az illóolajnak magas kamazulén tartal-
ma miatt - a német kamilla és a kék varádics illóolajokhoz 
hasonlóan - szép kék színe van. Az Achillea millefolium az őszi-
rózsafélék családjába tartozó növényfaj, a cickafark nemzetség 
legismertebb tagja. Európában és Ázsiában tömegesen fordul 
elő.  A Blue Yarrow Organic egy gyengéd, mégis hatékony illóo-
laj, amely csodálatos a bőrre, emésztési zavarra, megnyugtatja 
az elmét és az érzékeket. Illata segíthet aggódás idején,  lefek-
vés előtt megnyugtatja az elmét. Csak egy kevésre van szük-
ség a hatékonysághoz. A cickafark a belső, sebzett énünkhöz 
vezet. Segíthet felismerni, hogy a sebek, amelyeket mások 
ejtettek lelkünkön csak arra várnak, hogy elengedjük őket. 
Segíthet, hogy emelt fővel, nyugodt lélekkel nézzünk a jövőbe 
és harag nélkül, szabadon építhessük ismét kapcsolatainkat és 
önmagunkat.  A Blue Yarrow illóolaj elősegítheti az egyensúly 
és a stabilitás megteremtését, hasznos a nagyobb életváltozá-
sok idején, amikor az érzelmi egyensúly nagyobb támogatást 
igényel.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, vérzéscsillapító, lázcsillapító, meghűlés, 
gyulladáscsökkentő. fájdalomcsillapító, hasi fájdalmakra, 
csökkentheti a hiperaktív reakciókat, sebösszehúzó, 
sebgyógyító hatású, csökkentheti a menstruációs vérzést 
és görcsöket, emésztésjavító, pattanás, ekcéma,


