
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:  Salvia officinalis
Származási ország: Albánia, Spanyolország
Kivonási módszer: gőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: közepes
Illata: Karakteres, meleg-fűszeres és lágyszárú
Jól párosítható: Bergamot, Cajeput, Clary Sage, 
Coriander Seed, Fir needle,Lemon, Petitgrain, 
Black Pepper, Patchouli, Rosemary 1,8 Cineole, 
Spruce Hemlock
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: Nagy mennyiségben neurotoxikus 
lehet. Helyi alkalmazás esetén legfeljebb 0,4% 
hígítást javasolunk. NEM szabad terhesség vagy 
szoptatás ideje alatt alkalmazni.

Mint sok gyógynövény- és fűszerolaj, a dalmát zsálya is 
jótékony hatású az emésztési problémák kezelésében. Segíti 
enyhíteni a stressz tüneteit, mint például az érzelmi kimerült-
ség, idegesség, mentális fáradtság, valamint a fej és a nyak 
feszülését. Ez egy nagyon erős olaj, amely nagy mennyiségben 
neurotoxikus lehet. Javasoljuk, hogy a maximális hígítás 0,4% 
legyen. Ezt az olajat nem szabad terhesség vagy szoptatás 
ideje alatt  használni.

HATÁSAI:
fejfájás, emésztőrendszeri zavarok, menstruációs görcsök, 
idegesség, mentális fáradtság, érzelmi kimerültség, 
emlékezet kiesés


