
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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Palmarosa
(Pálmarózsa)

lázcsillapító

sejtvédő

sebgyógyulás

reuma 

hidratál

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: Cymbopogon martini 
Származási ország: MIndia
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: közepes
Illata: édes, könnyű, virágos, finom citromillatú
Jól párosítható: Bergamot,  Cedarwood Virginian,  
Geranium Egyptian,  Ginger Root CO2,  Lemon,  
Lemongrass,  Neroli,  Patchouli,  Peppermint 
Western US,  Petitgrain,  Rose Absolute,  Sandal-
wood Australian. 
KidSafe®: igen

A Palmarosa puha, édes virágillatú illóolaj, gyakran párologtas-
sa, hogy felfrissítse és fertőtlenítse a környezete levegőjét. 
Erős vírus-, baktérium- és gombaölő hatással rendelkezik, 
amely hatás még a teafán is túltesz. A Neroli illóolajhoz hason-
lóan ugyancsak kiváló bőrregeneráló, minden bőrtípusnál jól 
használható, de különösen az érett, száraz bőrre. Csodálatos 
olaj az emésztőrendszer egészségének támogatására is. A 
pálmarózsa érzelmi szinten támogatást nyújt a kedvetlenség és 
reményvesztettség esetén.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, gomba, vírus- és baktériumölő, segíti a 
sebgyógyulást, sejtvédő,  segíti az emésztést (étvágyta-
lanság, renyhe emésztés), lázcsillapító, csökkenti az 
artritisz, reuma okozta fájdalmat, csökkenti az izomfájdal-
makat, hatásos az idegesség, idegkimerültség és a stressz 
esetén, hidratál,  szabályozza a faggyútermelést, hidratál, 
segíti a bőrsejtek regenerálódását, erősíti az immunrend-
szert.


