
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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Thyme Linalool
(Kerti Kakukkfű)

hurut

bőrgyulladás

rovarcsípések

megfázás

izomfájdalom

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:  Thymus vulgaris
Származási ország: Franciaország, Spanyolor-
szág
Kivonási módszer: gőz-desztilláció
Növényi rész: virág hegye
Aroma erőssége: közepes
Illata: Fás, lágyszárú illat
Jól párosítható: Bergamot,  Clary Sage,  
Cypress,  Eucalyptus Globulus,  Geranium Egypti-
an,  Grapefruit Pink,  Lavender,  Lemon,  Marjoram 
Sweet,  Melissa,  Pine Scots,  Rosemary 1,8-Cineo-
le  és  Tea Tree
KidSafe®:  nem

A kakukkfű linalool – más néven édes kakukkfű – enyhébb, a jól 
ismert kakukkfű kemotípusoktól, mint például a thyme timoltól. 
Ez a kevésbé ismert olaj viszonylag sokoldalú, és megfelelő 
hígítás mellett (4,5% -ig) biztonságosan használható a bőrön. 
Szelíd természete miatt, a kakukkfű linalool kiváló alkotóeleme 
lehet az arctonikoknak és az arclemosóknak. 
Más baktériumok elleni olajokkal ellentétben, ez segíti meg-
nyugtatni a problémás bőrt anélkül, hogy irritációt okozna. A 
kakukkfű linalool-nak fás, lágyszárú illata van, és diffúzorban 
használva alkalmas arra, hogy elősegítse a légzést és az 
emésztést, vagy segítse a szezonális betegségek elkerülését. 
A kórházi tartózkodás, betegségek vagy az antibiotikum-keze-
lés után is nagyon hasznos lehet, ugyanis lendületet adhat az 
immunrendszernek.

HATÁSAI:
ízületi gyulladás, megfázás, influenza, bőrgyulladás, rovar-
csípések, hurut, izomfájdalom, zsíros bőr, rossz vérkerin-
gés


