
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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Catnip
(Illatos macskamenta)

puffadás

immunrendszer 
erősítő

 görcsoldó

nyugtató

repellenes

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: Nepeta cataria
Származási ország: Kanada
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levegővel érintkező részek
Aroma erőssége: közepes
Illata: gyógynövényes-virágos illat
Jól párosítható: Bergamot, Citronella, Clary 
Sage, Helichrysum  Italicum ,Lavender, Lemon, 
Rosalina, Sandalwood Australian és Turmeric 
CO2
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Lehetséges bőrérzékenység; 
macskákkal való érintkezést kerülni kell.

A Catnip valószínűleg nem az első olaj, amire gondol, amikor a 
kikapcsolódásról gondolkodik, pedig ez a gyógynövényes, 
virágos illatú olaj kiválóan alkalmas pihentető, nyugtató légkör 
kialakítására. Ha úgy találja, hogy a stressz vagy a szorongás 
miatt nehezen tud aludni, párologtassa más pihentető olajok-
kal, például a szantálfa és a levendula ideális  társa. Citronellá-
val kombinálva segít megóvni a kültéri kártevőktől. A Catnip 
enyhítheti az izmok és a fej feszülését, ha hordozóolajba hígít-
ják és helyileg alkalmazzák, valamint a puffadás okozta kelle-
metlenségek enyhítésében is segít.

HATÁSAI:
görcsoldó, immunrendszer erősítő, nyugtató, emésztőre-
ndszert támogató, puffadás, repellenes


