
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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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: Salvia sclarea
Származási ország: Franciaország
Kivonási módszer: vízgőz- desztilláció
Növényi rész: levél és a virág
Aroma erőssége: közepes
Illata: földes, gyümölcsös és virágos aromája, 
érezhető benne a diófélék, és a gyógynövények 
illata egyaránt
Jól párosítható: Bergamot, Cedarwood Virgini-
an, Chamomile German, Chamomile Roman, 
Geranium Egyptian, Jasmine Absolute, Lavender, 
Neroli, Orange Sweet, Sandalwood Australian és 
Ylang Ylang Complete.
KidSafe®: igen

Clary Sage illóolajat vízgőz-desztillációval extrahálják a növény 
leveleiből és virágból. Az illóolaj használók körében a női bajok 
kezelésének egyik kedvenc olaja. A menstruációs ciklusok által 
okozott problémák enyhítésére a Clary Sage alkalmazható 
helyileg, hordozóolajjal, 2–4%-os hígításban vagy diffúzorban 
párologtatva. 
A Clary Sage csodálatos aromája édes, pézsmás, gyógynövé-
nyes és diós, szinte virágos. A felhasználók körében leginkább 
ellazító és erős nyugtató hatása miatt értékelik a növény illóola-
ját. Ez a nyugtató aroma elősegíti az egyensúlyt és megnyugta-
tó légkört biztosít olyan hangulatban, amikor az érzelmek 
összekavarodnak és viharosak.

HATÁSAI:
görcsoldó, antidepresszáns, afrodiziákum, vérzéscsillapí-
tó, dezodoráló, emésztést segítő, menstruációt serkentő, 
vérnyomást emelő, idegrendszert serkentő, nyugtató,erő-
sítő.


