
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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Melissa
Organic ( Orvosi Citromfű)

szorongás

hányinger

alvászavar

menopauzális 
szindróma

depresszió

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: Melissa officinalis
Származási ország: Bulgária
Kivonási módszer: vízgőz desztilláció
Növényi rész: levegővel érintkező növényi részek
Aroma erőssége: gyenge
Illata: Füves és erős citrom illatú
Jól párosítható: Basil Linalool,  Bergamot,  Citro-
nella,  Helichrysum Italicum, Lavender,  Lemon,  
Lemongrass,  May Chang,  Orange Sweet, 
Petitgrain,  Rose Absolute,  Turmeric CO2
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: A kockázatok elkerülése érdekében 
a helyileg alkalmazható termékeket esetben a 
maximális hígítását javasoljuk, ami 1% -os.

Ezt az illóolajat, a Melissa növény friss, légi részeiből állítják elő, 
és USDA tanúsítvánnyal rendelkező organikus illóolaj. 
Amikor kinyit egy organikus Melissa üveget, érzékeit átveszi a 
friss, citrom illat, amely felemelő és nyugtató a komor és extrém 
aggódások idején. A melissa segíthet enyhíteni az emésztési 
rendellenességeket, segíti megnyugtatni az elmét, enyhíti a fej 
vagy a nyak feszülését. Hihetetlen terápiás tulajdonságainak 
megtapasztalásához csak kis mennyiség szükséges.

HATÁSAI:
alvászavar, hányinger, menopauzális szindróma, szoron-
gás,stresszoldó, depresszió


