
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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Chamomile Roman 
Organic (római kamilla)

sebgyógyító

antibakteriális

fájdalomcsillapító

immunstimuláns

pattanás

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: Chamaemelum nobile
Származási ország: Magyarország, Bulgária
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: virág
Aroma erőssége: erős
Illata: édes, zöld és gyógynövényes illatú
Jól párosítható: Chamomile German, Bergamot 
Organic, Clary Sage, Geranium Egyptian, Jasmine 
Absolute, Lavender Organic, Neroli, Lemon 
Organic, Patchouli, Tea Tree Organic, és Ylang 
Ylang Complete.
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Ne használja hígítatlanul a bőrön. 

A Kamilla Roman Organic vízgőz-desztillációval készül, a 
növény virágából, édes, "zöld" gyógynövényes, almaszerű 
illatot áraszt.
Az illóolaj használók kedvence, megkönnyíti a gyermekek és a 
felnőttek alvását. Ez az olaj nyugtató és gyengéd, így megfelelő 
hígítás esetén biztonságos a gyerekek számára is. A Kamilla 
Roman Organic segíti a fáradt izmok ellazulását az erőteljes 
testmozgás után és az öregedéssel együtt járó fájdalmak 
esetében.

HATÁSAI:
fájdalomcsillapító, antibakteriális, gyulladáscsökkentő, 
görcsoldó, nyugtató,  immunstimuláns, idegerősítő, 
nyugtató, sebgyógyító, reuma, kiütés, pattanás, ekcéma, 
pikkelysömör, bőrirritáció, gyulladásos bőrfertőzés, 
napégés, rovarcsípések és csípések, álmatlanság, szoron-
gás, idegesség, depresszió, stresszel kapcsolatos állapo-
tok


