
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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Caraway Seed CO2
(Köménymag)

nyugtató

antihisztamini

antibakteriális

gyulladásgátló

gyomorfekély

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: Carum Carvi
Származási ország: Lengyelország/Németor-
szág
Kivonási módszer: CO2 kivonás
Növényi rész: mag
Aroma erőssége: közepes
Illata: meleg, gazdag, gyógynövény illatú 
Jól párosítható: Black Pepper, Cardamom, 
Chamomile Roman, Frankincense Carteri, Fennel 
Sweet, Ginger Root CO2, Orange Sweet, Star 
Anise
KidSafe®: igen

A Caraway Seed illóolajat alacsony hőmérsékleten, nyomás 
alatt, szén-dioxid segítségével vonják ki. Fő alkotóeleme 
egyrészt a limonén, amely jól ismert stimuláló és felemelő tulaj-
donságairól, másrészt a carvone, amely segít az emésztési 
problémák leküzdésében. Aromája határozott és kiegyensúlyo-
zó az érzékek számára. Meleg, gazdag illatot ad a parfümök-
ben vagy a szobai illatosítókban, kiváló az otthoni vagy irodai 
kellemetlen szagok elfedésére. Felhasználható hangulatunk 
felpezsdítéséhez fáradtság vagy letargia idején. Kiváló az 
egészséges emésztőrendszer támogatására és az alkalomsze-
rű emésztési zavarok enyhítésére. Szezonális megbetegedé-
sek idején támogatja az egészséges légzést, de kiváló az 
egészséges immunrendszer támogatására is egész évben. 

HATÁSAI:
antibakteriális,  antihisztamini, gyulladásgátló, görcsoldó,  
nyugtató, szélhajtó, emésztőrendszert támogató, köptető, 
idegerősítő, gyomorfekély, allergiás nátha, hörghurut, 
köhögés, idegesség


