
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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Ravintsara
(Kámforfa)

depresszió

influenza

övsömör

immunrendszer

izomfájdalmak

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:  Cinnamomum camphora
Származási ország: Madagaszkár
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: közepes-erős
Illata: finom eukaliptuszos, fás és fűszeres
Jól párosítható: Basil,  Black Pepper,  Cajeput,  
Cedarwood,Frankincense, Ginger Root CO2,  
Lavender,  Lemon, Grapefruit Pink,  Peppermint,  
Sandalwood,  Spearmint,  Tea Tree.
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: Nem KidSafe. Ne alkalmazza 
csecsemők vagy kisgyermekek arcán vagy annak 
közelében. A bontott üveget hűtőszekrényben 
tárolja!

A Ravintsara illóolaj Madagaszkárról származik, és a nagy, 
örökzöld, Ravintsara fa leveleiből, vízgőz-desztillációval nyerik 
ki. A Ravintsara nem tévesztendő össze a Ravensara-val és a 
Ho Wood-dal. Ez egy sokoldalú illóolaj, amely hasznos lehet 
számos alkalmazási területen. Friss, erős gyógynövény illatú, 
hasonló az eukaliptuszhoz. Ennek az olajnak az 1,8-cineo-
le-tartalma miatt mellkasi torlódások, orrdugulások esetén 
alkalmazható, azonban a torok csípős érzését kiválthatja. 
Magas 1,8 cineole-tartalma miatt kisgyermekek számára nem 
ajánlott illóolaj. Segít a lábak és a karok ellazításában, jó hatás-
sal van a bőrproblémákra, és elősegíti a kisebb sebek termé-
szetes gyógyulását. A Ravintsara kiváló illóolaj az egészséges 
légzőrendszer, valamint az egészséges immunrendszer támo-
gatásához. A Ravintsara elősegíti a pozitív gondolkodást, és 
hasznos lehet a kognitív teljesítményben, a fókuszálásban.

HATÁSAI:
influenza, övsömör, támogatja az immunrendszert, feszült-
ség, depresszió, Nyugtatja az idegeket, elősegíti az alvást, 
izomfájdalmak


