
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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Juniper Berry 
 Organic (Borókabogyó)

afrodiziákum

görcsoldó

reumaellenes

szélhajtó

méregtelenítő

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: Juniperus communis 
Származási ország: Franciaország, Bulgária
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: bogyó
Aroma erőssége: közepes
Illata: friss, fás 
Jól párosítható: Bergamot, Clary Sage, Chamo-
mile Roman, Coriander Seed, Cypress, Fir 
Needle, Frankincense Frereana, Grapefruit Pink, 
Laurel Leaf, Blood Orange, Black Pepper. 
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Erőteljesen serkenti a folyadékki-
választást, emiatt a várandós anyákat nem 
szabad borókaolajjal kezelni! A veseműködést is 
élénkíti, a vesebetegek számára sem javasolt! 

Több mint ötven borókafajta közül kizárólag a Juniperus com-
munis bogyóterméséből   nyerhető értékes olaj. A Juniperius 
Berry illóolaja hihetetlen olaj, segíthet enyhíteni az idegfeszült-
séget, és ideális személyes meditációhoz. Segítséget jelenthet 
azoknak, akiket üldöz a félelem, düh, a biztonság hiánya az 
életben, akik félnek a sötéttől vagy önmaguk ismeretlen aspek-
tusaitól. Segít, hogy felszínre kerüljenek a félelmet és dühöt 
okozó problémák, segít megérteni, hogy a félelmeink a tanító-
ink. Segít annak felismerésében, hogy el kell engedni, ami nem 
szolgál többé. A hagyomány szerint a gonosz szellemeket 
tartották távol az égetésével. Bőrön keresztül alkalmazva 
melegítő érzést válthat ki, így kiváló választás fájdalmas izmok-
ra fárasztó edzés után. Használja hosszú nap után a lábán egy 
lábfürdőben, hogy frissítse a lábát. Függetlenül attól, hogy 
párologtatva vagy bőrön keresztül alkalmazzák - a Organic 
Juniper Berry illóolaj a lenyűgöző illata és terápiás tulajdonsá-
gai miatt az olajfelhasználók körében kedvenc.

HATÁSAI:
reumaellenes, görcsoldó, szélhajtó, hegképző, méregtele-
nítő, menstruációt serkentő, vérbőséget okozó, izzasztó, 
afrodiziákum.


