
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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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: Melaleuca cajuputi 
Származási ország: Vietnám
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél és gally
Aroma erőssége: közepes
Illata: a Camphor, a Rosemary és a Kardamom 
kombinált illatához hasonlít, friss, enyhén 
gyümölcsös  
Jól párosítható: Cedarwood Virginian, Clove 
Bud, Oregano, Rosemary 1,8-Cineole és Thyme 
Thymol. 
KidSafe®: nem
Megjegyzés: bőr irritációt okozhat. Robert 
Tisserand és Rodney Young neves aromaterape-
uták szerint a 1,8-cineol-tartalom miatt a Cajeput 
olaj központi idegrendszeri és légzési problémá-
kat okozhat kisgyermekeknél. 

A kajeputolaj az olajos kajeputfa (Melaleuca cajuputi) illóolaja. 
A Melaleuca cajuputi a Teafa rokona, Malajziában honos, napja-
inkban viszont vadon terem Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, 
Vietnámban, Jáván és Ausztráliában is. A növény leveleiből és 
gallyaiból vonják ki az illóolajat. Az olaj erős illatát a benne talál-
ható terpentin származékoknak és kámfornak köszönheti – 
emellett tartalmaz cineolt (eukalyptolt) is, amelynek gyulladás-
csökkentő hatását köszönheti.

Az illóolajat tisztító, fertőtlenítő és nyákoldó tulajdonságai miatt 
kozmetikai készítményekbe, szappanokba, parfümökbe is 
felhasználják.

HATÁSAI:
gyulladáscsökkentő valamint görcsoldó és antimikrobiális. 
Antineuralgikus, asztma, hörghurut, köhögés ellen,  
könnyíti a légzést nyákoldó, köptető izomfájdalom, orrmel-
léküreg gyulladás, torokfájás, torokfertőzések, javítja a bőr 
tónusát megfázás, enyhén fájdalomcsillapító, fejfájás, 
fogfájás, izomfájdalmak ellen. Rovarölő,  tonizáló. 


