
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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bőrfiatalító

nyugtató

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: Jasminum sambac
Származási ország: India
Kivonási módszer: oldószeres
Növényi rész: virág
Aroma erőssége: erős
Illata: intenzív olajos-gyümölcsös, viaszos 
virágillat
Jól párosítható: Bergamot, Clary Sage, Copaiba 
Balsam, Coriander Seed, Frankincense Carteri, 
Ginger Root CO2, Petitgrain, Rose Absolute, 
Sandalwood Australian, Vanilla CO2,  Vanilla 
Oleoresin és Ylang Ylang Complete
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Helyi alkalmazás esetén legfeljebb 
4% hígítást javasolunk

A Jasmine Absolute egy hihetetlen illóolaj, jellegzetes, egzoti-
kus virág aromájáról ismert, amelyet gyakran használnak 
illatszerekben. Illatát afrodiziákumnak tekintik, amely növeli a 
szerelem és a romantika érzéseit, gondoskodik az egészséges 
szexualitásról és segít kiegyensúlyozni a szexuális erőket. 
Felébresztheti az alvó szenvedélyt, segít az embereknek 
visszanyerni a szexuális élmények iránti érdeklődésüket. Fele-
melő az érzékek számára,  segít a pozitív légkör megteremté-
sében. A jázmin illóolaj bőrtisztító képességének köszönhető-
en segít csökkenteni a bőr tökéletlenségeit, megszünteti a 
bőrgyulladásokat, és elősegíti az egészséges, ragyogó 
arcszínt. Jótékonyan hat minden bőrtípusra. 

HATÁSAI:
parfüm, érzelmi felemelő, bőrfiatalító, afrodiziákum, 
nyugtató, szorongásoldó, kiváló alacsony önértékelés 
esetén.


