
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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Manuka
( Új-zélandi Teafa)

bőrgyulladások

hörgőhurut

légúti 
fertőzések

sebek

csípések

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: Leptospermum scoparium
Származási ország: Új-zéland
Kivonási módszer: vízgőz desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: közepes
Illata: Édes, nyugtató, lágyszárú aroma
Jól párosítható: Basil Linalool,  Bergamot,  
Chamomile Roman,  Clary Sage, Cypress, Eucalyp-
tus,  Geranium Burbon,  Grapefruit Pink, Lavender,  
Lemon,  Marjoram,  Patchouli,  Peppermint 
Western US, Petitgrain,  Rosemary 1,8-Cineole,  
Sage Dalmation,  Sandalwood Australian,  Tea 
Tree,  és  Thyme Linalool
KidSafe®:  igen

A manukaolajat évszázadok óta alkalmazza az Új-Zélandon 
őshonos maori népcsoport, a növény is innen származik. Noha 
a növényt néha "teafának" hívják, a manukaolaj összetétele, 
forrása és eredete különbözik a közismert teafaolajtól. Csak-
úgy, mint a teafaolajnak, a manukaolajnak is számos, csodála-
tos felhasználási lehetősége van a bőrön, kiváló a vörös, gyul-
ladt területekre és a kártevőik irritációja, csípése ellen.
A manukaolaj segíthet a száraz fejbőr és a töredezett körmök 
helyreállításában. Ezenkívül enyhíti a szezonális betegségek 
által okozott kellemetlenségeket. Az elme számára pedig a 
manukaolaj édes, lágyszárú aromája megnyugtató, segít az 
érzelmi egyensúly helyreállításában főként stressz idején.

HATÁSAI:
légúti fertőzések, hurut, hörghurut, sebek, bőrgyulladások, 
csípések


