
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 (0,05%).
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Cinnamon Cassia
Organic

tehetség

hangulatjavító

emésztést
javító

önbizalom

immunrendszert

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! J elen 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. 

MEGJ EGYZÉS

Botanikai név: Cinnamomum cassia 
Származási ország: Kína
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: fakéreg
Aroma erőssége: erős
Illata: erős, fűszeres, fahéj illatú
J ól párosítható: Cedarwood, Clove Bud, 
Frankincense, Lavender, Lemon, Neroli, Orange 
Blood, Orange Sweet, és Ylang Ylang Complete. 
KidSafe®: nem
Megjegyzés: Bőrön keresztüli alkalmazás 
esetén legfeljebb 0,05% hígítás javasolt. Ne 
használja, ha terhes vagy szoptat.

A Kasszia a fahéj közeli rokona, meleg, fűszeres illatú és édes 
íze van. Évezredek óta használják a fizikális egészség fenntar-
tására és az emocionális jól lét érzésének elősegítésére. Reme-
kül beválik a téli hónapokban való párologtatásra fűszeres illata 
és melegítő hatása miatt. Égető természete miatt hígítani kell 
hordozóolajban, ha a bőrre kenjük és nagyon erős, ha közvetle-
nül belélegezzük. Ha hígítjuk, akkor a kasszia segít megnyug-
tatni a testet. 

HATÁSAI:
segíti az egészséges emésztést, támogatja az egészséges 
immunrendszert, hangulatjavító, eloszlatja a félénkséget 
és a bátortalanságot, visszafogottságot, cselekvésre szólít 
még akkor is, ha félsz a hibázástól, segít felfedezni a 
veleszületett képességeket, tehetségünket, bizonytalan, 
rejtőzködő, megalázott emberből értékes, bátor, önbiza-
lommal teli egyént varázsol,


