
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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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: Mentha x piperita
Származási ország: USA
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: erős
Illata: friss, hűvös, füves-menta illat, tisztább, 
simább és kifinomultabb, mint az indiai borsmenta
Jól párosítható: Basil Linalool, Coriander Seed, 
Eucalyptus Globulus, Eucalyptus Radiata, Gerani-
um Egyptian, Lavender, Lemon, Palmarosa,Black 
Pepper, Rosemary 1,8-Cineole, Spearmint, Vanilla 
C02,Wintergreen, Ylang Ylang Complete és 
Spruce Hemlock
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: Ne alkalmazza csecsemők vagy 
gyermekek arcán vagy annak közelében. Helyi 
alkalmazás esetén legfeljebb 5% hígítást javaso-
lunk.

A Nyugat-Amerikai Borsmenta jobb minőségűnek tekintik, mint 
más borsmentákat, mert simább, kifinomultabb illata van. 
Ennek az az oka, hogy több alkotóelem eltérő mennyiségben 
van jelen az olajban, nevezetesen, magasabb a mentoltartalma 
(kívánatos is, mivel ez a fő terápiás alkotóelem) és alacsonyabb 
pulegontartalma (szintén kívánatos, mivel ez a kevésbé kelle-
mes alkotóelemekhez tartozik). A borsmenta lehűti az érzelme-
ket, eloszlatja a haragot, és az idegességet, oldja a depresszi-
ót. Hatásos a szellemi fáradtság esetén, elevenné tesz, serken-
ti az agyműködést, így segíti az összpontosítást és a tiszta 
gondolkodást. Ezenkívül enyhítheti az hasi kellemetlenségeket, 
támogathatja az egészséges emésztőrendszert és légzőrend-
szereket. A magasabb mentoltartalma miatt a borsmenta hűtő 
hatással rendelkezik. Hordozóolajban alkalmazza egy felemelő 
masszázshoz. 

HATÁSAI:
asztma, görcsoldó, ekcéma, megfázás, hányinger, hasi 
görcsök, menstruációs fájdalmak


