
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 (0,7%).
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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: Cymbopogon flexuosus  
Származási ország: India
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: erős
Illata: Friss, olajos, citromos, tea-szerű illat
Jól párosítható: Bergamot, Carrot Seed, Cedar-
wood Virginian, Citronella, Fir Needle, Geranium 
Egyptian, Grapefruit Pink, Jasmine Absolute, 
Lavender, Lemon, Marjoram Sweet, Nutmeg, 
Palmarosa, Pine Scots és Spruce Hemlock. 
KidSafe®: nem
Megjegyzés: Bőrre csak hígítva használható! 
Lehetséges gyógyszerkölcsönhatások

Az indiai citromfű széles körben használt gyógynövény. Ener-
getizál, segíti a tiszta gondolkodást és koncentrációt. Tanulás 
közben párologtatva kiváló. Az egyik leghatásosabb a sokk, a 
depresszió, a gyász és a szorongás kezelésére. Segít a zavart 
elme megnyugtatásában, az érzelmek megerősítésében. Meg-
teremti az elme békéjét és egyensúlyt hoz. Alapvetően élénkítő 
és erősítő hatású, igazi érzelmi nagytakarító.

HATÁSAI:
görcsoldó, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító, ízületgyulla-
dás, csökkenti az izomfájdalmakat antibakteriális, antivirá-
lis,  tisztítja a bőrt (pattanásos bőr), feszesíti, cellulitis 
(rozmaringgal és gerániummal kombinálva), rovarellenes 
hatású, segíthet a mentális egészségben, erősíti a közpon-
ti idegrendszert nyugtató hatású (alvászavarokban, levert-
ségre, szédülésre, feszült idegállapotban, nyugtató hatása 
csak kis dózisban érvényesül, az adag emelésével 
gyengül). enyhíti a szorongást, segít kezelni nyugtalansá-
got,  mérsékli az ingerlékenységet, és csökkenti a pánikér-
zetet.


