
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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Saro
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feszültségoldó

depresszió

hörghurut

immunrendszer 
erősítő

baktérium ellenes

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: Cinnamosma fragrans
Származási ország: Madagaszkár
Kivonási módszer: gőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: erős
Illata: Teafához hasonló gyógynövényes egy kis 
citrusos beütéssel
Jól párosítható: Basil,  Frankincense,  Ginger 
Root CO2,  Lavender,  Lemon,  Niaouli, Rosemary 
1,8-Cineole,  Spearmint és  Tea Tree.
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: Ne alkalmazza csecsemők vagy 
kisgyermekek arcán vagy annak közelében.

A Saro, egy kis örökzöld fa, amely Madagaszkár északnyugati 
partjáról származik. Saro helyi neve "Mandravasarotra", amely-
nek a jelentése: "ami távol tartja a rossz dolgokat". Ezzel a 
fordítással összhangban, az illóolajat ma is használják az 
immunitás fokozására. A világossárga színű Saro illóolajat az 
esős évszakban, vízgőz segítségével desztillálják a Saro fa 
leveleiből. Noha a Saro illata a Teafához hasonló, de kis citrusos 
beütéssel, amely egy könnyű, és élénkítő illatot kölcsönöz az 
olajnak. Magas 1,8-cineol-tartalma miatt a Saro kiváló megol-
dás a baktériumok eliminálására, de az  irritált bőr vagy izom-
fájdalom esetén is használják. A Saro élénkíti az érzékeket, 
felemeli, és újjáéleszti a lelket, segíti elkerülni az aggódást.

HATÁSAI:
hörghurut, depresszió, immunrendszer erősítő, feszültsé-
goldó, baktérium ellenes


