
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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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: Lavandula angustifolia
Származási ország: Bulgária
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: virágcsúcs
Aroma erőssége: erős
Illata: édes-virág illatú
Jól párosítható: Bergamot, Cedarwood Virgini-
an,  Clove Bud,  Clary Sage, Geranium Egyptian,  
Helichrysum Italicum,  Lemon,  Neroli, Patchouli,  
Rose Absolute,  Rosemary 1,8-Cineole,  Sandal-
wood Australian  és  Vetiver
KidSafe®:  igen

A Levendula latin nevén, Lavandula Angustifolia illóolajat a 
levendula virág csúcsaiból vonják ki. Ez az olaj 100 %-ban 
organikus, USDA szabvánnyal rendelkezik. 
A levendula illóolaj a világ egyik legnépszerűbb és sokoldalúbb 
olaja! Édes, virágos, gyógynövényes illata van, és számos terá-
piás tulajdonsága miatt is nagyra becsült illóolaj. Illata önmagá-
ban hozzájárulhat egy nyugodt, békés környezet kialakításá-
hoz. Segíti a békés alvást, elősegíti a lazítást. Testápolóhoz, 
hordozóolajhoz adva megnyugtatja a bőrt. Miután kipróbálta a 
levendula illóolajat, pontosan meglátja, hogy miért kedvelik az 
illóolaj szerelmesei!
 

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


