
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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Neroli
(Keserűnarancs)

szélhajtó

baktériumölő

afrodiziákum

görcsoldó

sejtképződés

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 aurantium 
Származási ország: Egyiptom, Marokkó
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: virág
Aroma erőssége: közepes
Illata: finom, friss, virágos, keserédes
Jól párosítható: Bergamot, Geranium Egyptian, 
Grapefruit Pink, Jasmine Absolute, Lavender, 
Lemon, Lime, Mandarin, Orange Sweet, Palmaro-
sa, Petitgrain, Rose Absolute, Rosemary 1,8-Ci-
neole, Tangerine, Vanilla CO2, Sandalwood 
Australian. 
KidSafe®: igen

Ez az elképesztő, és élénk virágos illóolaj az Egyiptomban talál-
ható narancsvirágból származik. Ez az egyik leghatékonyabb 
illóolaj a szorongás oldására. Segíti enyhíteni a pánikrohamo-
kat, tompítja a hisztériát és a sokkot, csökkenti az érzelmi 
fellángolásokat, eloszlatja a haragos indulatokat, enyhíti a 
bánatot, és a hullámzó kedélyállapotokat kiegyensúlyozza. 

A Nerolit gyakran használják bőrápoló készítményekben az 
egészséges arcbőr elősegítésére, testápolóhoz vagy hordozó-
olajhoz adva csökkentheti a hegek, a ráncok és a bőrfoltok 
megjelenését, mindeközben támogatja a sejtek és szövetek 
regenerációját és növekedését.

HATÁSAI:
baktériumölő, fertőtlenítő hatású,  csökkenti a gyulladáso-
kat, afrodiziákum, növeli a szerelmi élvezetekre való 
képességet és hajlandóságot, antidepresszáns, megnyug-
tatja az idegeket, enyhíti a búskomorságot,  PMS, görcsol-
dó, mérsékli az izomgörcsöt, szélhajtó, alkalmas a hasme-
nés megállítására, különösen ha az idegi eredetű, elősegíti 
a sejtképződést,  simává és lágy tapintásúvá teszi a bőrt, 
kiválóan regenerál minden bőrtípust, halványítja a hegeket, 
a terhességi csíkokat, serkenti az emésztést és eloszlatja a 
gázokat. 


