
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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Carrot Seed
(Sárgarépa mag)

májgyulladás

szövet 
regeneráló

nyugtató

vizelethajtó

értágító

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 Daucus carota vadon élő sárgarépa, melynek magjait szárít-
ják, aprítják és vízgőzzel desztillálják, így kapják meg a gyógy-
hatású illóolajat. Fontos, hogy a vadon élő sárgarépa hatása 
nem azonos a konyhában mindenki számára ismert sárgarépa 
gyökérével. A sárgarépamag illóolaj kiváló bőrápoló, összehúz-
za és tonizálja a bőr szöveteit, növeli a rugalmasságot, csök-
kenti az életkorból eredő foltok és finom ráncok megjelenését, 
és kiegyensúlyozza a bőr zsírtartalmát. A sárgarépamag kiváló-
an kiegészíti az ekcéma és a pikkelysömör tüneteinek leküzdé-
sére szolgáló keverékeket, mivel csodálatosan táplálja a bőr 
legszárazabb területeit is. Használja a bőr megújításához, javít-
ja a rugalmasságát és mélyen hidratálja. Arcon 1% -os hígítás 
javasolt, a test egyéb területein pedig legfeljebb 3% -os. A 
sárgarépamag hidratáló tulajdonságait nemcsak a bőrén, 
hanem haján is élvezheti. Az esszenciális olajban található 
antioxidánsok segítenek megvédeni a hajat a környezeti károk-
tól, így egészséges és selymesen puha marad. A sárgarépa-
mag különösen hasznos az ízületi gyulladás és a reuma kelle-
metlen tünetének kezelésére, vagy az emésztési problémák 
leküzdésére is. Szélhajtó hatásának köszönhetően nyugtatja a 
bélt, csökkenti a felfúvódást. Pszichés hatása is kiemelkedő, 
enyhíti az aggodalmat, elősegíti az alvás előtti relaxációt. 

HATÁSAI:
nyugtató, sejt- és szövet regeneráló, vizelethajtó,  
májgyulladás, regeneráló, értágító,  méregtelenítő, ízületi 
gyulladás, reuma, emésztési zavarok, húgyúti fertőzés, 
ekcéma, fekélyek, pattanások


