
       Párologtatás: Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz,
hogy élvezze  hatásait. 
       Inhalálás: üvegből, inhalátor alkalmazásával, vagy pár cseppet
a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan belélegezni.
       Helyileg: Ne feledje, hogy vegye figyelembe az illóolaj megfelelő
hígítását, különösen akkor, ha helyileg használj
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Eucalyptus Radiata
(Keskenylevelű Borsmenta)
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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! J elen 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. 

MEGJ EGYZÉS

Botanikai név: Eucalyptus radiata
Származási ország: Ausztrália, Észak-Afrika
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: erős
Illata: ropogós, tiszta illatú, citromos

és virágos aromával
Jól párosítható: Basil Linalool,
Cajeput, Cedarwood Atlas, Citronella,
Frankincense Serrata, Ginger Root CO2,
Lavender, Lemon, Spearmint és Tea Tree

KidSafe®: nem

Megjegyzés: Ne alkalmazza csecsemők vagy
kisgyermekek arcán
vagy annak közelében!

Ausztráliában körülbelül 700 fajta eukaliptusz található, napjainkban
a világ más részein is megtalálhatók. Az örökzöld Eucalyptus Radiata fa
elérheti a 97 láb magasságot. A fényes levelei testes, aromás illatúak. 
Valójában az Eucalyptus Radiata keskenylevelű borsmenta néven ismert, 
mivel az eukaliptusz levelek hasonlítanak a keskenylevelű borsmenta
növény leveleire. 
Az Eucalyptus radiata illóolaj legtöbb tulajdonsága
megegyezik az Eucalyptus Globulus illóolaj tulajdonságaival,
de kellemesebb aromája van, kissé édesebb és gyümölcsösebb. 
Az aromás különbség valószínűleg azért van, mert az Eucalyptus Radiata
illóolajban valamivel kevesebb 1,8 cineole van,
mint az Eucalyptus Globulus illóolajban (de nem mindig).
Ez a fajta Eucalyptus enyhébb aromája miatt ideális azok számára,
akik érzékenyebbek az illatokra. Gyakran kombinálják az Eucalyptus Globulus
illóolajjal az egészséges légzőrendszer támogatására és a légzés könnyítésére. 
Az Eucalyptus Radiata hihetetlenül sokoldalú illóolaj, segít megnyugtatni
és összpontosítani az elmét, amikor egy feladatra kell koncentrálnia; használják rovarriasztóként,
tisztítja és szagtalanítja az otthont, és elősegíti a könnyebb légzést,
segít leküzdeni a szezonális betegségeket, erősíti az immunrendszert.
Ezek csak néhány tulajdonság a sokból, amelyek miatt szeretik ezt az illóolajat. 

HATÁSAI:
fertőzések, sebek, csípések, izomfájdalom
reumás ízületi gyulladás, narancsbőr
légúti fertőzés, asztma, hörg- és egyéb hurut, köhögés
torokfájás, nátha, influenza
láz, fejfájás, mentális kimerültség, fáradtság
orrmelléküreg gyulladás, hasi görcsök, menstruációs görcsök
rovarok


