
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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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 x aurantifolia 
Származási ország: Mexikó
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: gyümölcs héja
Aroma erőssége: közepes
Illata: fanyar, tiszta, friss, jellegzetesen citrusos, 
enyhén fanyar
Jól párosítható: Bergamot, Cardamom, Citronel-
la, Clary Sage, Coriander Seed, Jasmine Absolute, 
Lavandin, Lavender, Lemon, Lemon Eucalyptus, 
Lemongrass, Mandarin, May Chang, Neroli, 
Orange Sweet, Petitgrain, Grapefruit Pink, Rose 
Absolute, Rosemary 1,8-Cineole, Sandalwood 
Australian, Vanilla Oleoresin, Ylang Ylang Comple-
te. 
KidSafe®: igen
Megjegyzés: A vízgőz-desztillációval előállított 
Lime nem fototoxikus.

A vízgőzzel desztillált Lime olaj - ellentétben a hidegen sajtolt 
Lime olajjal - nem fototoxikus, ezért nyugodtan hozzáadhatja 
krémekhez, balzsamokhoz és egyéb testápoló termékekhez 
anélkül, hogy aggódnia kellene a napsugárzás miatt.A lime olaj 
(Citrus aurantifolia) tiszta, friss, jellegzetesen citrusos, enyhén 
fanyar illatú. Ez az olaj felemelő, kiegyensúlyozó és energetizá-
ló, ezért csodálatosan indíthatja vele a napját. Magas limonén 
tartalma miatt elősegíti a belső tisztulást, nemcsak a testet, a 
lelket, de az elmét is megtisztítja a zavaró gondolatoktól. Elűzi 
a bátortalanságot, a reménytelenséget. Bátorságot ad, hogy 
merd megélni az érzéseidet. Segít szembenézni az élet kihívá-
saival. Szorgalmazza az egyensúlyt az elme és a szív között. 
Megmutatja nekünk mennyi mindenért lehetünk hálások az 
életünkben. A Lime felemel a sárból.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, vírus- és baktériumölő,  vérzéscsillapító, 
összehúzó, étvágyjavító, lázcsillapító, rovarölő,  regeneráló 
és erősítő, epeürítő, enyhítheti a kimerültséget, a letargiát 
és a depressziót, felső légúti fertőzések (köhögés, 
hörghurut, arcüreggyulladás és asztma), mandulagyulla-
dás, influenza, elhúzódó járványok, enyhítheti az apátiát, 
fáradtságot,hatékony antioxidáns, támogatja az egészsé-
ges immunrendszert emésztési zavarok, méregtelenítő, 
cellulitis,elnehezült láb.


