
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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Sea Fennel
(Tengeri kömény)

tonizáló

bőrmegújító

antioxidáns

értágító

vizelethajtó

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: Crithmum Maritimum
Származási ország: Görögország
Kivonási módszer: vízgőz- dessztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: közepes
Illata: friss, sárgarépás, citromos
Jól párosítható: Bergamot, Cedarwood, Copaiba 
Oleoresin, Frankincense Frereana, Lavender, 
Lemon, Marjoram, Palmarosa, Patchouli, Orange 
Blood, Rose Absolute, Vetiver. 
KidSafe®: igen
Megjegyzés: Ne használja hígítatlanul a bőrön. 
Gyerekektől távol tartandó. Ha terhes vagy orvosi 
kezelés alatt áll, keresse fel orvosát.

A tengeri kömény (Crithmum maritimum) főként a Földkö-
zi-tenger és a Fekete-tenger partvidékén honos, de ma már 
elég sok helyen termesztik. A tengeri édeskömény illóolajat, 
más néven Rock Samphire és Rock Fennel néven ismerték a 
történelem során. A tengeri kömény olaja az egyik legjobb 
bőrápoló, bőrmegújító és regeneráló, szinte visszaadja a bőr 
fiatalságát, vitalitását. Az olajban olyan antioxidánsok vannak, 
mint A-, C- és E-vitamin, amely következtében az olaj hatéko-
nyan stimulálja a bőr megújulását, lágyítja a bőrt, kitisztítja a 
pórusokat, fokozza a kollagéntermelést és csökkenti a finom 
ráncok láthatóságát, illetve megakadályozza az újabb ráncok 
megjelenését, azok elmélyülését. Az olajat nem önmagában, 
hanem valamilyen hordozóolajjal ajánlatos használni. Emellett 
kiválóan alkalmas emésztési problémákra, szezonális betegsé-
gek és légúti problémák idején is. A tengerparton élő népek 
előszeretettel alkalmazták szél- és vizelethajtásra, de egyes 
feljegyzések szerint vesekő ellen is hatásos ez a gyógynövény. 

HATÁSAI:
antioxidáns, bőrmegújító, regeneráló, kollagénbooster, 
csökkenti a finom ráncokat, enyhíti a bőr elszíneződését, 
tonizáló, szélható, vizelethajtó, vesekő, értágító, energeti-
zál, felemel, csökkenti az aggódást, szezonális betegsé-
gek, légzőszervi probléma.


