
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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Laurel Leaf 
Organic (Nemes Babér)

orrdugulás

étvágyjavító

nyugtató

érzelmileg 
felemel

masszázs

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: Laurus nobilis
Származási ország: Ausztria
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: frissen szedett levelek
Aroma erőssége: közepes
Illata: világos, fűszeres és édes
Jól párosítható: Clary Sage,  Cypress,  Fir 
Needle,  Frankincense Carteri Organic, Grapefruit 
Pink Organic,  Juniper Berry Organic,  Lavender 
Fine Organic,  Lemon Organic,  Pine Scots,  és  
Rosemary 1,8-Cineloe Organic
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: Lehetséges bőrirritáló hatás. A 
helyi alkalmazáshoz javasoljuk a 0,5% -os 
hígítást.

A Laurel Leaf Organic illóolajat vízgőz-desztillálással extrahál-
ják a nemes babérfa frissen szedett leveleiből, így kiváló minő-
ségű illóolajat nyernek, amelyben nincs semmilyen adaléka-
nyag vagy nem kívánatos vegyület.
A Laurel Leaf Organic fényes, fűszeres, édes illatáról ismert. 
Illata elősegítheti a bizalmat és a bátorságot, segíthet a szoron-
gás és a szomorúság oldásában.
A Laurel Leaf Organic támogatja az egészséges légzőrend-
szert, enyhíti és megszünteti az orrdugulást, valamint serkenti 
az étvágyat. Enyhítheti az alkalmi izomfájásokat a normál kopás 
vagy túlterhelés esetén egyaránt.

HATÁSAI:
érzelmi felemelő, nyugtató, támogatja a légzőrendszert, 
orrdugulás, fájdalomcsillapító, étvágyjavító, masszázs.


