
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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Mangolia Flower
(Magnólia)

görcsoldó 

hangulatjavító

antidepresszáns

alvászavar

izomfájdalom

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: Michelia alba 
Származási ország: Kína
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: virág
Aroma erőssége: közepes
Illata: édes, gyümölcsös, egzotikus
Jól párosítható: Bergamot, Chamomile Roman, 
Copaiba Oleoresin, Geranium, Helichrysum 
Italicum, Jasmine Absolute, Neroli, Orange Sweet, 
Patchouli, Rose Absolute, Sandalwood, Ylang 
Ylang, Yuzu 
KidSafe®: nem

A Magnolia Flower egy ritka és egyedülálló illóolaj, amelyet a 
hagyományos kínai orvoslás már régóta dicsért.A magnóliavi-
rágokat általában éjszak takarítják be, amikor a legerősebb az 
illata. Dél-Ázsiában a magnólia virág illatát a megújulással, 
növekedéssel és új kezdettel párosítják.

A Magnolia Flower olaj fő alkotóeleme a Linalool, amely jól 
ismert nyugtató hatásáról. A Az illóolaj édes, gyümölcsös, 
egzotikus illatú, nyugtató és pihentető, mégis felemelő, enyhít-
heti az aggodalmat és a feszültséget mind a testben, mind a 
lélekben. A magnólia virág hasznos lehet kisebb kopásoknál, 
hegeknél és a vérkeringés fokozásában. Segíthet enyhíteni a 
torlódásokat és a kellemetlenségeket a havi ciklus során.

HATÁSAI:
fájdalomcsillapító, karcolások, hegek, sebek, izomfájda-
lom, görcsoldó (hasi), félelem indukált szorongás, alvásza-
var, kommunikáció zavar, stressz okozta feszültség, 
hangulatjavító, antidepresszáns.


