
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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Wintergreen 
Organic (Kúszó fajdbogyó)

rheumatoid 
arthritis

fájdalomcsillapító

gyulladáscsökkentő

hűsítő

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:  Gaultheria procumbens
Származási ország: Nepál, Kína
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: levél
Aroma erőssége: erős
Illata: határozott, édes, gyümölcsös, gyógynövé-
nyes illat
Jól párosítható: Aniseed,  Clove Bud,  Coriander 
Seed,  Eucalyptus Globulus, Fennel Sweet,  Gera-
nium Egyptian,  Peppermint Western US, Rosema-
ry 1,8-Cineole,  Spearmint,  Vanilla C02.
KidSafe®:  nem
Megjegyzés: Lehetséges gyógyszerkölcsönha-
tás. Gátolhatja a véralvadást (Methyl Salicylate 
tartalma: 96.0-99.5%). Azok, akik aszpirint vagy 
más vérhígító gyógyszert szednek, kerüljék a 
Wintergreen alkalmazását. Nem szabad használni 
vírusos megbetegedések vagy láz alatt, és 
röviddel azután sem. Helyi alkalmazás esetén 
legfeljebb 2,4% hígítást javasolunk. Teljesen 
mértékben kerülje a Wintergreen olaj használatát 
12 éves korig. Ne használja, ha terhes vagy 
szoptat.

Ezt a fényes, zöld leveles bokrot, a vonzó vörös bogyós 
gyümölcseivel évszázadok óta használják az őslakos amerikai-
ak az öregedés okozta fáradalmak vagy egy fárasztó nap  után 
jelentkező fájdalom esetén, elsősorban az ízületek és az izmok 
fájdalmainak enyhítésére.

HATÁSAI:
gyulladáscsökkentő, , fájdalomcsillapító, hűsítő, rheuma-
toid arthritis


