
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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szorongás

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: Rhododendron anthopogon
Származási ország: Nepál
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: Levelek / szár / virágok
Aroma erőssége: enyhe-közepes
Illata: finom virág aromájú, enyhén balzsamos, 
lágyszárú „felszínnel”.
Jól párosítható: Buddha Wood, Lavender, Sweet 
Orange, Bourbon Geranium, Clary Sage, Virginian 
Cedarwood, Fir Needle, Pine Scots, and Spruce
KidSafe®:  igen
Megjegyzés: Tartsa távol gyermekektől. Ha 
terhes vagy orvos gondozás alatt áll, keresse fel 
orvosát. Csak külső használatra.

A rododendron finom virágillatú, enyhén balzsamos, lágyszárú 
beütéssel. Nyugtató illata segít az érzelmi támogatásban, és 
segíti a mentális tisztaságot, valamint a gyász vagy nehéz hely-
zetek kezelésekor is komoly segítséget nyújt. Ez az olaj támo-
gatja az egészséges légzőrendszert, és ezáltal a Rhododend-
ron kiváló olaj, ha szezonális allergiák jelentkeznek. A Rhodo-
dendron kiváló tulajdonságai, és csodálatos illata nagyszerű 
kiegészítője lehet haj- és bőrápoló termékeknek. Adjon néhány 
cseppet szappanjához vagy samponjához,  hidratálja a fejbő-
rét, ami kellemes virágillatot ad át a hajának.
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