
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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Extract (Kurkuma)

antiszeptikus

bőrgyulladás

reuma

gyulladáscsökkentő

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:  Curcuma longa
Származási ország: Németország, Vietnam, 
India, Indonézia
Kivonási módszer: gőz-desztilláció
Növényi rész: rizóma (gyökér)
Aroma erőssége: közepes
Illata: meleg és fűszeres
Jól párosítható: Bergamot,  Blue Tansy,  Carrot 
Seed,  Cedarwood Virginian, Coriander Seed,  
Geranium, Ginger Root CO2,  Lavender,  Orange, 
Black Pepper,  Petitgrain  és  Sandalwood Australi-
an
KidSafe®:  igen

Az organikus kurkuma CO2 kivonat meleg, fűszeres illatú illóo-
laj. A kurkuma sok ázsiai kultúrában évszázadok óta ismert és 
alkalmazott illóolaj számos aromaterápiás hatása miatt. A 
kurkumaolajról ismert, hogy segíti megnyugtatni a fájó ízülete-
ket, akár az öregedés, akár  túlterhelés következménye. Kiváló 
a hasüregi betegségek kezelésére is, kezdve a gázoktól, a 
menstruációs kellemetlenségekig. Kozmetikai felhasználás 
esetén, a kurkumaolaj csökkentheti a bőrfoltok megjelenését 
és segíti megvédeni a bőrt a környezeti hatásoktól. Melegítő 
tulajdonságai révén segíthetik a fej és a nyak feszültségének 
enyhítését.

HATÁSAI:
ízületi gyulladás, melegítő, bőrgyulladás, gyomor-bélcsa-
torna problémák, izomfájdalom, gyulladáscsökkentő, 
antiszeptikus, reuma


