
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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Sweet Fennel
(Édeskömény)

egészséges 
ösztrogén szint

görcsoldó

fertőtlenítő

méregtelenítő 

puffadás 
ellen

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:  Foeniculum vulgare 
Származási ország: Tazmánia, Magyarország
Kivonási módszer: vízgőz- dessztilláció
Növényi rész: magok
Aroma erőssége: közepes
Illata: édes, ánizsos, kissé földes
Jól párosítható: Star Anise, Dill Weed, Fir 
Needle, Geranium Bourbon, Geranium Egyptian, 
Lavender, Peppermint Western US, Spearmint és 
Wintergreen. 
KidSafe®: nem
Megjegyzés: Az édeskömény ösztrogén hatású, 
ezért nem szabad alkalmazni gyermekeknél, illetve 
terhesség, szoptatás, endometriosis és ösztro-
gén-érzékeny daganatok esetén. Epilepsziában 
szenvedők ne használják!

A Foeniculum vulgare (közönséges édeskömény) a Földkö-
zi-tenger vidékéről terjedt el Európában, majd Ázsiában, Ame-
rikában és Ausztráliában. Hatásait már az antik időkben ismer-
ték. Számtalan nemzeti konyhában pótolhatatlan fűszer. Szárí-
tott magjai külsejükben és ízükben hasonlítanak az ánizsra, 
gyógyászati felhasználásuk azonban eltér attól. Az édeskö-
mény hat láb magasra nő, és ízletes, toll szerű levelei vannak. 
Az ókori időkben, a római harcosok azt mondták, hogy azért 
elfogyasztanak édesköményt, hogy erősekké váljanak és 
készen álljanak a csatára.  Az édeskömény az egyik legjobb 
erjedés- és puffadás gátló gyógynövényünk, gyakran használ-
ják az emésztőrendszeri problémák és a menstruációs kelle-
metlenségek enyhítésére. Az édeskömény egyedi aromája 
kiválóan alkalmas az aggodalmak enyhítésére, energetizáló és 
felemelő, ami segít megnyugtatni és újjáéledni, amikor nagy a 
gond. Elősegítheti az élet dolgainak és történéseinek meg-
emésztését. A védettség érzetével tölt el, erőt és bátorságot 
ad a sebezhető, érzelmileg lehangoló időszakokban.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, méregtelenítő hatású,  segíthet a tüdő és a 
légzőrendszer egészségének támogatásában,  anyagcse-
rét, májfunkciót és keringést támogató képesség,  támo-
gatja az egészséges ösztrogén szintet, és az egészséges 
petefészket, segítheti az emésztést, (epehajtó hatású, 
ezért megkönnyíti az emésztést), enyhítheti vagy 
megszüntetheti a hasmenést, a csuklást, a bélgázok 
képződését, az émelygést, a hányingert, hányást, puffadás 
ellen,  görcsoldó, oldhatja az izomgörcsöt, menstruációs 
görcsöt,  oldhatja a szorongást,  antibakteriális, gyorsíthat-
ja a sebek gyógyulását,   vizelethajtó, segít megszabadulni 
a méreganyagoktól, szabályozhatja a menstruációs ciklust, 
menopauza során kiegyensúlyozza a hormonok ingadozá-
sát. 


