
Párologtatás: használjon 3-4 cseppet a kívánt diffúzorában.
Inhalálás: üvegből, inhalátor alkalmazásával, vagy pár csep-
pet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan belélegezni.
Helyileg: Ne feledje, hogy vegye figyelembe a keverék meg-
felelő hígítását, különösen akkor, ha helyileg használja. Arc 
esetében 0,5-1 %-os hígítás javasolt.
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Cedarwood Texas
(Texasi cédrus)

görcsoldó

nyugtató 
hatású

 görcsoldó

fertőtlenítő

köptető

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: Juniperus ashei
Származási ország: USA
Kivonási módszer: vízgőz desztilláció
Növényi rész: fa
Aroma erőssége: erős
Illata: Édes, lágy, balzsamos fa illat 
Jól párosítható: Carrot Seed, Clary Sage, 
Copaiba Balsam, Fir Needle, Frankincense Carte-
ri, Lavender, Neroli, Patchouli, Rosemary 1,8-Ci-
neole, Spruce Hemlock, és Vetiver.
KidSafe®: igen

A texasi cédrus, más néven Juniperus mexicana kisebb növésű 
fa, mindössze 6,4 méter magas. Az Amerikai Egyesült Államok 
déli vidékein és Közép-Amerikában nő, ahol vadon termesztik 
az Egyesült Államok délnyugati részén, ezért a Cedarwood 
Texas védelmében növényvédő szereket, gombaölő szereket 
vagy más mezőgazdasági vegyszereket nem használnak. Sűrű, 
tapadós, barnás olaja édes, kissé füstös, fás illatú. A növény 
ágaiból lepárlással állítják elő az olajat. Új-Mexikóban az ősla-
kos indiánok bőrkiütések gyógyításához, valamint ízületi gyul-
ladás és reuma kezelésére használták. A Texasi Cedarwood 
édes, lágy, balzsamos fás illata felfrissíti a szoba levegőjét, 
elősegíti a nyugalmat és segíti a negatív gondolatok elillanását. 
Használja a Cedarwood Texas-t az egészséges immunrend-
szer támogatásához.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, nyugtató hatású, segíti a negatív gondolatok 
elillanását, javítja az érett bőr textúráját,  gyulladáscsök-
kentő, görcsoldó, vízhajtó, köptető, keringés stimuláló, 
pozitív hatása van az immunrendszerre.


