
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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Lavender Flower CO2
(Levendula CO2)

fájdalomcsillapító

gombaellenes

bőrproblémák

gyulladáscsökkentő

görcsoldó

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: Lavandula angustifolia
Származási ország: Albánia
Kivonási módszer: CO2
Növényi rész: virágcsúcs
Aroma erőssége: erős
Illata: Komplex, virágos, lágyszárú aroma
Jól párosítható: Bergamot, Black Pepper, 
Roman Chamomile, Clary Sage, Clove Bud, 
Bourbon Geranium, Pink Grapefruit, Helichrysum 
Italicum, Lemon, Mandarin, Sweet Marjoram, 
Palmarosa, Patchouli, Peppermint, Rose Abso-
lute, Rose Otto, Rosemary 1,8-Cineole, Australian 
Sandalwood, és Vetiver
KidSafe®:  igen
Megjegyzés: Ne használja hígítatlanul a bőrön. 
Tartsa távol gyermekektől. Ha terhes vagy orvosi 
felügyelete alatt áll, forduljon orvosához. Csak 
külső használatra.

A Levendula Virág CO2 hasonló a gőzdesztillált levendulához, 
de extrahálási módszerének köszönhetően egyedi tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. Gazdagabb és közelebb áll az igaz növény-
hez, több jótékony tulajdonságot tart meg ezáltal, hosszabb a 
tárolási ideje is, akár 5 évig is tartható. A Lavender Flower CO2 
édes, virágos balzsamos illata hasonló a vízgőz-desztillációs 
levendula illatához, de élesebb és tisztább aromával rendelke-
zik. Mély hatással van mentális jólétünkre, ellazít, nyugtat és 
felfrissít. Kiváló a bőr megújulásának és integritásának megtar-
tásához. Érzelmileg támogató.
 

HATÁSAI:
görcsoldó,bőrfertőzések ellen, gombaellenes, fájdalom-
csillapító, gyulladáscsökkentő, általánosan bőrbetegsé-
gek,nyugtató, masszázs


