
Párologtatás: Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai 
diffúzorhoz. 
Inhalálás: üvegből, inhalátor alkalmazásával, vagy pár csep-
pet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan belélegezni. 
Bőrön keresztüli alkalmazás: Ne feledje, hogy vegye figyelem-
be az illóolaj megfelelő hígítását, különösen akkor, ha helyileg 
használja! Helyi alkalmazás esetén arcra legfeljebb 1% -ra, a 
testre 4% -ra hígítva javasolt.
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Cedarwood Virginian
(Virginiai cédrus)
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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 virginiana
Származási ország: USA
Kivonási módszer: vízgőz desztilláció
Növényi rész: fa
Aroma erőssége: közepes
Illata: friss, tiszta, száraz, fás és olajos illatú. 
Jól párosítható: Carrot Seed, Clary Sage, 
Copaiba Balsam, Cypress, Fir Needle, Frankin-
cense Carteri, Lavender, Neroli, Patchouli, 
Rosemary 1,8-Cineole, Spruce Hemlock és 
Vetiver.
KidSafe®: igen

A cédrusfák közül a legelterjedtebb a vöröscédrus (virginiai), 
latin nevén a Juniperus   virginiana. Észak-Amerikában őshonos 
lassú növekedésű örökzöld fa, amely legfeljebb 33 méter 
magasra nő, keskeny, sűrű és piramis alakú tűlevelű koronája 
van. Törzse elérheti a 1,5 méternél is nagyobb törzsátmérőt. Az 
észak-amerikai indiánok légúti fertőzésekhez használták. A fa 
leveleiből, kérgéből, gallyaiból és gyümölcséből főzetét készí-
tettek különféle betegségek kezelésére: így menstruáció 
késleltetés, reuma, ízületi gyulladás, bőrkiütés, szemölcsök, 
húgyhólyag-gyulladás és vesefertőzések esetében. Kiváló 
rovar- és kártevőirtó (szúnyogok, lepkék, féreg, patkányok 
stb.), ezért a citronellával párosítva rovarirtó szerként is hasz-
nálják.Aromája hasonló a frissen hegyezett ceruza illatához. 
Fás illata miatt férfiak számára készített kozmetikai termékek-
ben is előszeretettel alkalmazzák.

HATÁSAI:
erős gyulladáscsökkentő, légúti fertőzések, reuma, ízületi 
problémák, repellenes hatású, idegesség, szorongás, 
stressz oldás, köptető.


