
Párologtatás: Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai 
diffúzorhoz, hogy élvezze  hatásait. 
Inhalálás: üvegből, inhalátor alkalmazásával, vagy pár csep-
pet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan belélegezni.
Helyileg: Ne feledje, hogy vegye figyelembe az illóolaj meg-
felelő hígítását, különösen akkor, ha helyileg használja! Helyi 
alkalmazáshoz 1%-os hígítás javasolt.
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Cedarwood Himalayan
(Himalájai cédrus)

vízhajtó

szövet 
összehúzó

 görcsoldó

fertőtlenítő

idegnyugtató

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: Cedrus deodara
Származási ország: India
Kivonási módszer: vízgőz desztilláció
Növényi rész: fa
Aroma erőssége: erős
Illata: Száraz fás aromájú, kissé éles és füstös, 
balzsamos és lágy, kissé fűszeres
Jól párosítható: Bergamot, Clary Sage, 
Cypress, Frankincense Carteri, Jasmine Abso-
lute, Juniper Berry, Neroli, Pine Scots, Rosemary 
1,8-Cineole, Vetiver és Ylang Ylang Complete.
KidSafe®: igen

A Himalájai cédrus közeli rokona a veszélyeztetett fajok közé 
tartozó atlaszcédrusnak. Mint a Cedarwood Atlas, a Cedar-
wood Himalayan is kiváló tulajdonságokkal rendelkezik az 
egészséges légzőrendszer fenntartásában, különösen a téli 
hónapokban! A bőrápolási termékekhez hozzáadva segíthet a 
zsíros bőr egyensúlyának megtartásában, és egy csodálatos 
olaj az érzelmi támogatásra.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, szövet összehúzó, vízhajtó, köptető, 
hörghurut, köhögés, gomba- és rovarölő, idegnyugtató, 
tonizáló, akné, szeborrea, bőrgyulladás. pikkelysömör, 
hajhullás, korpásodás, szabályozza a fejbőr faggyúterme-
lést, enyhíti az idegfeszültséget és kimerültséget, 
csökkenti az aggodalmaskodást és a stresszes állapotot.


