
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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Cardamom
(Kardamom)

segíti 
az emésztést

görcsoldó

általános 
erősítő

fertőtlenítő

vízhajtó

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: Elettaria cardamomum 
Származási ország: Srí Lanka
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: mag
Illata: meleg, édes, fűszeres
Jól párosítható: Balsam Fir, Cinnamon Cassia, 
Clove Bud, Frankincense Carteri, Lemon, Orange 
Sweet, Pine Scots, és Spruce Hemlock 
KidSafe®: igen
Kockázat: Ne használja hígítatlanul a bőrön. 

A kardamomot főként drága fűszerként ismerik, de emellett 
számos egyéb tulajdonsága is van. Többek között előnyösen 
hat az emésztőrendszerre, gyakran használják az eseti gyomor 
kellemetlenségek enyhítésére, egyedi illata pozitív hangulatot 
teremt, magas 1,8-cineole tartalmának komoly hatása van a 
légzőrendszerre, támogatja a tiszta légzést és a légzőrendszer 
egészségét. Közeli rokona a gyömbérnek, tulajdonságaira 
nézve is hasonló. A kardamom a düh csillapításának a leghaté-
konyabb eszköze, különösen előnyös azoknál, akiknél a harag 
vagy az agresszió jelenléte messzire nyúlik vissza, és főként 
kifelé irányul. A kardámom segít visszanyerni az objektivitásun-
kat, tudati józanságunkat és az önkontrollt. 

HATÁSAI:
általános erősítő, fertőtlenítő, görcsoldó, szélhajtó, segíti 
az emésztést, nyugtatja a gyomrot, vízhajtó, elősegíti a 
tiszta légzést és segíti a légzőszerveket, csillapítja a 
hirtelen dühöt, határt szab az indulatoknak. 


