
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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Lemon Organic
(Citrom)

vérzéscsillapító

mikrobaölő

fertőtlenítő

izzasztó

vizelethajtó

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: Citrus limon  
Származási ország: Argentina, Olaszország, 
USA
Kivonási módszer: hidegen sajtolt
Növényi rész: gyümölcs héja
Aroma erőssége: erős
Illata: üde, könnyed, tiszta, édes, étvágygerjesztő
Jól párosítható:  Bergamot, Carrot Seed, Cedar-
wood Atlas, Citronella, Coriander Seed, Geranium 
Egyptian, Lavender, Lemongrass, Lime, May 
Chang, Neroli, Palmarosa, Petitgrain, Rosemary 
1,8-Cineole, Sandalwood Australian és Vetiver. 
KidSafe®: igen
Megjegyzés: A citrom illóolaj fényérzékenységet 
okozhat. Ennek elkerülése érdekében a helyileg 
alkalmazható termékek maximális hígítását a 
gyártó 2% -ra javasolja.

A citrom az egyik legkönnyebben felismerhető olaj. A citrom 
illóolaj frissítő és nyugtató hatású, támogatja a gondolkodást, 
összpontosítást és a céltudatosságot, valamint segít a kétsé-
gek és gondok feldolgozásában. Gyerekek jelenlétében is 
alkalmazható. Segítséget jelenthet azoknak a gyerekeknek, 
kiknek nehézségei vannak az iskolában. Ha valaki nehezen tud 
koncentrálni vagy képtelen tanulni, a citrom megszünteti az 
emiatt érzett  negatív érzéseket. Ellensúlyozza a túl sok tanulás 
vagy olvasás miatti mentális fáradtságot. Visszatölti az energi-
át, a tudati rugalmasságot és a motivációt, és hozzásegít, hogy 
befejezzünk egy megkezdett projektet. A citrom segíthet 
támogatni az egészséges immunrendszert, gyakran tisztító-
szerekhez is hozzáadják.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, mikrobaölő, reumaellenes, vérzéscsillapító, 
baktériumölő, szélhajtó, sebgyógyulást elősegítő, vizelet-
hajtó, méregtelenítő, izzasztó, lázcsillapító, vérnyomás-
csökkentő, vérbőséget okozó


