
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: Citrus x aurantium
Származási ország: Olaszország, Paraguay
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél, gallyak
Aroma erőssége: erős
Illata: Keserű-édes, fás virágillat
Jól párosítható: Basil Linalool,  Bergamot,  
Orange Blood,  Coriander Seed, Jasmine Absolute,  
Lemon,  Lime,  Mandarin,  Neroli,  Palmarosa, 
Grapefruit Pink,  Rosemary 1,8-Cineole  és  Ylang 
Ylang Complete
KidSafe®:  igen

A Petitgrain illóolaj Paraguay-ból származik, és a Sevilla-i 
keserű narancsfa leveleiből és gallyáiból vízgőz-desztillációval 
extrahálják. Ennek az olajnak erdei fás, friss illata van, enyhe 
virágos beütéssel. Ez a csodálatos illóolaj a természetes 
illatszerek közé tartozik, megnyugtatja az elmét, amikor vad 
érzelmek cikáznak bennünk, és gyengéd, hatékony a bőrápo-
lásban. Ha test- vagy levegő spray-hez adják, a Petitgrain 
nemcsak csodálatos illatot adhat a légkörnek, hanem egyúttal, 
felemelő és energikus környezetet is teremt. Erős érzelmi viha-
rok idején a Petitgrain lehet az első, hogy segítse az érzelmi 
egyensúly helyreállítását. A bőrápolás egyik kedvence, gyen-
géd, de hatékony a bőrön lévő foltok enyhítésében, és a zsíros 
bőr kezelésében. A Petitgrain az egyik olyan olaj, amelyet a 
KidSafe Tummy All Better szinergiakeverékünkben használnak, 
ami segíthet enyhíteni a hasi problémákat, amennyiben hordo-
zóolajjal hígítva felviszik a hasira.
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