
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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Rose Absolute
(Százlevelű Rózsa)

változókor

ekcéma

depresszió

bőr

feszültség

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:  Rosa x centifolia
Származási ország: Marokkó
Kivonási módszer: oldószeres
Növényi rész: virág
Aroma erőssége: közepes
Illata: Édes, zöld, viaszos és virágos
Jól párosítható: Bergamot,  Chamomile,  Clove 
Bud,  Geranium Egyptian, Helchrysum Italicum,  
Jasmine Absolute,  Lemon,  Neroli, Palmarosa,  
Patchouli,  Petitgrain,  Sandalwood Australian,  
Vetiver  és  Ylang Ylang Complete.
KidSafe®:  igen
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a bőrfelületen 
legfeljebb 2,5% hígítást használjon.

A gazdag virágillata miatt kiemelt értéket képvisel a Rose Abso-
lute, ami nyugtató tulajdonságairól is ismert, mivel segíti meg-
nyugtatni az érzelmeket és az akut bánatot. Elősegítheti a 
kikapcsolódást alvás előtt, amikor párologtatja vagy hordozóo-
lajban hígítva helyileg alkalmazzák. Rendkívül hasznos a bőrfia-
talításban, mivel a rózsaolaj ellensúlyozza az öregedés látható 
jeleit, csökkenti a ráncok megjelenését, és elősegíti a sima bőr 
kialakulását. A Rose Absolute emellett segítséget nyújt „az 
érzelmi hullámokban”, amelyben sok nő szenved a változó 
korban.
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