
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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Yuzu
(Juzu, Japán Citrom)

stressz 

influenza

narancsbőr

lábadozás

feszültség

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: Citrus junos
Származási ország: Japán
Kivonási módszer: hidegen sajtolt
Növényi rész: gyümölcshéj
Aroma erőssége: közepes
Illata: Intenzíven édes, enyhén virágillatú, hason-
ló, de kifinomultabb az illata, mint a Ylang Ylang 
Complete
Jól párosítható: Amyris,  Basil,  Cedarwood 
Virginian,  Clary Sage,  Coriander Seed, Cypress,  
Davana,  Elemi,  Frankincense Carteri,  Ginger Root 
CO2, Jasmine Absolute,  Laurel Leaf,  Lavender,  
Lemon,  Neroli, Patchouli,  Petitgrain,  Sandalwood 
Australian,  Orange Sweet  és  Vetiver.
KidSafe®:  igen

A Yuzu illóolajat évszázadok óta használják a japán kultúrában 
gyógyhatásainak, és érzéki aromájának köszönhetően. Az 
illóoalajt a Japánból származó Citrus Junos fa gyümölcsének 
héjából hidegen sajtolták. A Yuzunak savanyú, citrus illata van, 
amely a mandarin és a grapefruit között található valahol. Ideá-
lis választás keverékekhez, aromaterápiához.
A csodálatos aromája frissítő légkört hoz létre, különösen 
aggodalom és feszültség idején. A Yuzu támogatja a légző-
szervek egészségét, enyhíti a légzési problémákat.

HATÁSAI:
ideges gyomor görcsök, narancsbőr, influenza, megfázás, 
lábadozás, stressz által kiváltott bőrbetegségek, revitali-
zálja a bőrt, ideges feszültség, krónikus fáradtság, általá-
nos tonizáló


