
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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Kumquat

immunrendszer

tisztító

energetizál

érzelmileg 
felemel

anyagcsere

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: Fortunella japonica
Származási ország: Brazília
Kivonási módszer: hidegen sajtolt
Növényi rész: gyümölcs héja
Aroma erőssége: közepes
Illata: citrusos, tiszta, friss és édes
Jól párosítható: Bergamot, Black Pepper, 
Cedarwood (minden típus), Chamomile (minden 
típus), Frankincense (minden típus), Lavender, 
Patchouli, Sandalwood Australian, és Vetiver. 
KidSafe®: igen

A Kumquat nem a mindennapi citrusfélék olaja, illóolajában 
magas a limonén tartalom, amely friss, citrusos aromát és élén-
kítő, hangulatemelő, nyugtató érzést ad az olajnak. A Kumquat 
segít a felszín alatt rejlő igazságot felismerni, segít azoknak, 
akik külső vidámság maszkja mögé bújva, belső szorongást, 
nyugtalanságot rejtenek. Ez az illóolaj érzelmileg felemelő, 
fokozza a háztartási tisztítószereket és támogatja az egészsé-
ges immunrendszert. Ez a csodálatos aroma segít felfrissíteni 
helyiséget, és pozitív légkört teremt illatával. Ez az illat nagyon 
energikus és segíthet abban, hogy lendületet adjon reggel 
vagy délután. 

HATÁSAI:
tisztító, energetizál, érzelmileg felemel, élesíti az elmét, 
támogatja az emésztő rendszer egészségét, erősíti az 
immunrendszert, támogatja az anyagcserét, idegrend-
szert.


