
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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Peru Balsam
(Perubalzsam)

hörghurut

kiütések

ekcéma

köhögés

megfázás

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: Myroxylon balsamum
Származási ország:  El Salvador
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: balzsam
Aroma erőssége: közepes
Illata: Friss, hűvös, füves-menta illat, tisztább, 
simább és kifinomultabb, mint az indiai borsmenta
Jól párosítható: Black  Pepper,  Cardamom,  
Cedarwood,  Cinnamon, Copaiba,  Ginger Root 
CO2,  Jasmine Absolute,  Lavender,  Lemon, 
Orange,  Patchouli,  Peppermint,  Sandalwood 
Australian,  Spearmint,  Vetiver,  Ylang Ylang  és 
Yuzu
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: Helyi alkalmazás esetén 0,4% -os 
hígítást javasolunk.

A Peru balzsam, El Salvadorból származik, és a Myroxylon 
balsamum fa balzsamából gőzdesztillációval extrahálják. A 
Peru Balzsam édes, vanília-aromájú, finom fahéjjal.
Ez a csodálatos illóolaj segít az kontrollálatlan érzelmek enyhí-
tésében, megnyugtatja az idegfeszültséget, és elősegíti a 
nyugodt környezet megteremtését. Használható légúti dugulá-
sok idején, hogy könnyebben lélegezzen.

A Peru balzsam fő alkotóeleme a benzoesav, amely jól ismert 
tulajdonsága, hogy a kisebb karcolásokat és a bőrproblémákat 
kiválóan gyógyítja. Segíthet a száraz vagy durva, kipirult bőrön. 
Testápolási termékekhez egy csodálatos, természetes parfüm, 
amely kellemes illatot varázsol!

HATÁSAI:
Hörghurut, kirepedt bőr, megfázás, köhögés, ekcéma, 
influenza, vérkeringési zavar, kiütések, érzékeny bőrre, 
feszültségoldó


