
Párologtatás: Az olaj közvetlenül hozzáadható
egy szobai diffúzorhoz, hogy élvezze hatását.
Inhalálás: üvegből, inhalátor alkalmazásával,
vagy egy cseppet a tenyérbe tenni, összedörzsölni,
és onnan belélegezni.
Bőrön keresztüli felszívódás: Ne feledje,
hogy vegye figyelembe az illóolaj megfelelő hígítását,
ha helyileg használja! A bőrfelületen legfeljebb 0,6% hígítás javasolt.
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Rose Otto
10%-os (Damaszkuszi Rózsa)

változókor

ekcéma

depresszió

bőr

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! J elen 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. 

MEGJ EGYZÉS

Botanikai név: Rosa x damascena
Származási ország: Bulgária
Kivonási módszer: gőz-desztilláció
Növényi rész: virág
Aroma erőssége: erős
Illata: Csodálatos virág, rózsakert aromája
J ól párosítható: Bergamot, Chamomile, Clove 
Bud, Geranium Egyptian, Helchrysum Italicum, 
J asmine Absolute, Lemon, Neroli, Palmarosa, 
Patchouli, Petitgrain, Sandalwood Australian, 
Vetiver és Ylang Ylang Complete.
KidSafe®: nem
Megjegyzés: J avasoljuk, hogy a bőrfelületen 
legfeljebb 0,6% hígítást használjon.

Ezt az illóolajat bolgár damaszkuszi rózsa szirmaiból desztillá-
cióval állítják elő. 1 kg organikus rózsaolaj készítéséhez 4000 
kg rózsaszirom szükséges. Ez az illóolaj abban különbözik a 
Rose Absolute-tól, hogy az extrahálási eljárást más hőmérsék-
leten végzik. Képes megszilárdulni, ami teljesen normális, és a 
természetes komponensek miatt fordul elő, amelyeket a desz-
tillációs folyamat során extrahálnak. A Rose Otto csodálatos, 
virágos illata másodpercek alatt elviszik Önt a rózsakertbe.
Terápiás tulajdonságait évszázadok óta használják a száraz, 
kipirult bőr gyógyítására, a szellem megnyugtatására, szoron-
gás és szomorúság idején, valamint csodálatos természetes 
parfüm készítéséhez, amelyet mindenki szeret.
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