
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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Vetiver Organic
(Vetiverfű)

féreghajtó

görcsoldó

fertőtlenítő

méregtelenítő

tonizáló

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: Vetiveria zizanioides 
Származási ország: Srí Lanka, India
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: gyökér
Aroma erőssége: erős
Illata: mély, földes és édes, fás, füstös illat
Jól párosítható: Bergamot, Black Pepper, Clary 
Sage, Cypress, Frankincense, Helichrysum 
Italicum, Lavender, Lemon, Myrrh, Nutmeg, 
Patchouli, Rose Absolute, Sandalwood Australian, 
Marjoram Sweet, Turmeric CO2. 
KidSafe®: igen

A Vetiver gyökérolaj, amelynek nagyon erős aromája van, 
földes, erdei, füstös illattal, de kellemes az érzékek számára. Ez 
az olaj ismert a kikapcsolódást és az egyensúlyt elősegítő 
képességéről, a nyugalom olajának is nevezik, nyugtató, stabi-
lizáló hatása miatt ideális masszázsolaj, illetve népszerű lefek-
vés előtt a pihentető alvás elősegítésére.  A Vetivert évek óta 
használják a természetes illatszerekben egyedi aromájának 
köszönhetően, és csak egy kevésre van szükség a csodálatos 
illat illatához. Gyengéd és hatékony a bőrfoltok elősegítésében, 
támogatja az egészséges immunrendszert. A Vetiver olaj erősí-
ti a központi idegrendszert, elcsendesíti a háborgó érzelmeket, 
a érzelmekről a gondolatokra és a cselekvésre tereli a figyel-
met. Segít kilábalni a depresszióból, megszünteti az álmatlan-
ságot és az idegeskedést. Mivel megnyugtatja az idegeket, 
képes az érzelmileg kimerült emberbe lelket verni.

HATÁSAI:
fertőtlenítő, görcsoldó,  méregtelenítő, idegerősítő, 
nyugtató, tisztító, féreghajtó, tonizáló, száraz, érett, irritált 
bőr, elősegíti a pihenést és az egyensúlyt, nyugtatja az 
elmét lefekvés előtt, támogatja az egészséges immun-
rendszert


