
Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz. 
Használjon 8-10 cseppet a kívánt diffúzorban. Frissítő illatá-
val 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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antioxidáns

gombaellenes

vérnyomáscsökkentő

gyulladásgátló

antimikrobiális

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: Artemisia pallens  
Származási ország: India
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél, szár, virág
Aroma erőssége: erős
Illata: erős, gyümölcsös
Jól párosítható: Bergamot, Black Pepper, 
Frankincense Carteri, Jasmine Absolute, Manda-
rin, Neroli, Orange Sweet, Patchouli, Rose Abso-
lute, Tangerine, Vanilla CO2, Ylang Ylang Comp-
lete. 
KidSafe®: nem. 
Megjegyzés: Ha Ön terhes, vagy szoptat, 
kerülje az illóolaj használatát!
Termékismertető:

A Davanna sárgásbarna illóolaját Indiától délre őshonos gyógy-
növényből (Artemisia pallens) nyerik ki vízgőz-desztilláció 
útján. Az Artemisia pallens élénk levelei és sárga virága édes, 
gyümölcsös, érzéki, erdei, meleg, sugárzó illóolajat eredmé-
nyez. Az egész növényt a virág kinyílása előtt desztillálják. Az 
édes aroma hígítás mellett is erős, tartós, ezért csak kis meny-
nyiségre van szükség. 
A Davana illóolaj illata az üvegben mindenki számára azonos, 
azonban bőrön, mindenki számára egyedi illatot eredményez. A 
bőrre gyakorolt egyedülálló tulajdonsága miatt népszerű az 
parfümiparban.Ayurvédában széles körben használják mentá-
lis rendellenességek, idegproblémák, depresszió, köhögés, 
megfázás, kanyaró, fertőzések, cukorbetegség és magas 
vérnyomás kezelésére. A Davana megnyugtatja az idegeket, 
helyreállítja az érzelmi nyugalmat és kivételesen lecsendesíti 
az elmét. Az általános egyensúlyérzet előmozdítása mellett a 
Davana esszenciális olaj támogatást nyújt a nők nemi működé-
séhez. Az ajurvédikus gyógyítók Indiában már régóta használ-
ják a gyógynövényt a rendszeres menstruáció támogatásától 
kezdve a menopauzás problémák enyhítéséig. Ez az illóolaj 
hasznos görcsoldó, csökkentheti a menstruációs görcsöket, 
de segíthet a görcsös köhögés oldásában is. 

HATÁSAI:
gyulladásgátló, fertőtlenítő hatású, a sebekre, vágásokra 
használják, elősegítheti a sebgyógyulást, antioxidáns, 
antimikrobiális, vérnyomáscsökkentő, nyugtató, hangulat-
javító, segíthet a depresszióban,  afrodiziákum, fokozhatja 
a nemi vágyat, szabályozhatja a menstruációs ciklust, 
ingerlékenység, stressz és feszültség, enyhítheti a menst-
ruációval járó kismedencei fájdalmakat,  gombaelle-
nes,légzéskönnyítő,   pihentető, elősegítheti az izmok 
pihenését, javíthatja az alvás minőségét.


