
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 (0,1%).
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Cinnamon Bark
(Fahéj)

stimuláns

görcsoldó

fertőtlenítő

szélhajtó

emésztésjavító

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: Cinnamomum verum
Származási ország: Madagaszkár, Srí-Lanka
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: kéreg
Aroma erőssége: erős
Illata: meleg, édes, fás, fűszeres illat
Jól párosítható: Clove Bud, Copaiba Balsam, 
Cypress, Ginger Root CO2, Myrrh,Orange Sweet, 
Patchouli, Rosemary 1,8-Cineole, Spearmint és 
Vanilla CO2.
KidSafe®: nem
Megjegyzés: Helyi alkalmazás esetén legfeljebb 
0,1% hígítás javasolt. Ne használja, ha terhes vagy 
szoptat.

A fahéj egy trópusi örökzöld fa, erős illatú kérge, levele és 
virága van. A kéregből kivont illóolaj erős tisztító és immunerő-
sítő hatású. A fahéj a téli időszak egyik legkedveltebb fűszere, 
édes aromája meleg, hívogató légkört termet. A fahéjnak az 
egészségünkre is rendkívül jó hatásai vannak, ezért nemcsak a 
hideg hónapokban érdemes használni! 

A fahéj támogatja az egészséges emésztési funkciókat és 
immunrendszert különösen a szezonális fenyegetések idején, 
javíthatja a kognitív működést azáltal, hogy növeli a koncentrá-
ciót és a memóriát. Nagyszerű keverékben használni, elég egy 
kevés belőle, erős aromája irritálhat néhány embert. 

HATÁSAI:
fertőtlenítő, görcsoldó, vírus-, baktérium- és gombaölő, 
összehúzó, szélhajtó, emésztésjavító, menstruációt előse-
gítő, stimuláns, gyomorerősítő, féreghajtó.


