
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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Marjoram Sweet 
Organic ( Édes Majoranna)
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légúti 
fertőzések
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stressz

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: Origanum majorana
Származási ország: Egyiptom
Kivonási módszer: vízgőz desztilláció
Növényi rész: frissen szárított virág
Aroma erőssége: közepes
Illata: Friss gyógynövényes, édes, lágyszárú illat
Jól párosítható: Carrot Seed, Coriander Seed, 
Cypress, Dill Weed, Helichrysum italicum, 
Lemongrass, Mandarin, Nutmeg, Orange 
Sweet,Sandalwood Australian, Tea Tree és Thyme 
Thymol.
KidSafe®:  igen

Ez az értékes illóolaj, széleskörű, megnyugtató hatásáról 
ismert. Kissé édes, lágyszárú illatú,  friss és gyógyszerszerű 
beütéssel. Használja szezonális betegségek esetén keveré-
kekben, a légzőrendszer támogatására, és az érzések feleme-
lésére, vigasztalására. A majoránna  hordozóolajjal használható 
a menstruációs ciklus során fellépő kellemetlenségek enyhíté-
sére, valamint az izomfájdalmak enyhítésére. Sokak kedven 
illóolaja, az elme és a test megnyugtatására lefekvés előtt. 
Függetlenül attól, hogy diffúzorban használják, vagy hozzáad-
ják hordozóolajhoz egy pihentető masszázshoz, amely meg-
könnyíti az alvást, ez az illóolaj mindig megnyugtató barátja 
lesz.

HATÁSAI:
légúti fertőzések, nyugtató, felemelő, menstruációs 
kellemetlenségeket csökkenti, fájdalomcsillapító, görcsol-
dó, stressz, alvászavar


