
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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Peppermint 
(Borsmenta)

gyulladáscsökkentő

fertőtlenítő

lázcsillapító

vérzéscsillapító

fájdalomcsillapító

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: India
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: erős
Illata: friss, hűvös, füves-menta illat. A fodormen-
ta illata lágyabb.
Jól párosítható: Basil Linalool, Coriander Seed, 
Eucalyptus Globlus, Geranium Egyptian, Lavender, 
Lemon, Palmarosa, Black Pepper, Rosemary 
1,8-Cineole, Spearmint, Vanilla CO2, Wintergreen, 
Ylang-Ylang Complete
KidSafe®: nem
Megjegyzés: Ne alkalmazza csecsemők és 
gyermekek arcán vagy annak közelében. Helyi 
alkalmazás esetén legfeljebb 5% hígítás javasolt.

A borsmenta egy évelő gyógynövény, amely elterjedt Európá-
ban, Észak-Amerikában és Ázsiában. Ez a leveles növény a talaj 
közelében növekszik, sima, sötétzöld levelei és apró rózsa-
színű, fehér vagy lila füzérvirágai vannak.

Az Indiából származó borsmentát évszázadok óta használják 
revitalizáló tulajdonságai miatt. A borsmenta leveleiből 
gőzdesztilláció útján kinyert illóolajnak erős, friss, hűvös, 
füves-menta illata van, amely illat élénkíti az érzékeket. 

HATÁSAI:
fájdalomcsillapító, enyhíti a fejfájást, migrént, gyulladás-
csökkentő, fertőtlenítő, élénkít, növeli az éberséget, előse-
gíti a tiszta gondolkodást, ellazítja a feszült izmokat, enyhí-
ti az izomfájdalmakat, izomlázat, izom- és menstruációs 
görcsoldó, vérzéscsillapító, lázcsillapító,  szélhajtó, 
emésztést segítő, gyomorerősítő,  csillapítja a hányingert, 
a tengeribetegséget, a hosszú repülőút során az időeltoló-
dás miatt fellépő rosszullétet, kitisztítja az orrjáratokat, 
javítja a légzés minőségét, lehűti az érzelmeket, eloszlatja 
a haragot, és az idegességet, oldja a depressziót, hatásos 
a szellemi fáradtság esetén, elevenné tesz, és segít a 
zavaros gondolatok kitisztításában. Serkenti az agyműkö-
dést, így segíti az összpontosítást és a tiszta gondolko-
dást. 


