
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 belélegezni. 
A torok megnyugtatása érdekében keverjen össze
1 csepp Niaouli-t és 1 csepp indiai szantálfát egy fél teáskanállal hordozóolajjal,
és masszírozza be a nyakát.
Érzelmi támogatásra és a bőrtápláló pihentető fürdőhöz
adjon 1 csepp jázmin, 1 csepp indiai szantálfát és 1 csepp édes narancsot,
keverje össze 1 evőkanál testápolóval vagy tusfürdővel, és adja hozzá egy meleg fürdőhöz.
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Sandalwood Indian

(Indiai Szantálfa)

bőrregeneráló

kirepedezett bőr

hörghurut

depresszió

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: Santalum spicatum
Származási ország: Ausztrália
Kivonási módszer: gőz-desztilláció
Növényi rész: fa
Aroma erőssége: közepes
Illata: Lágy, édes fás illat
J ól párosítható: Bergamot, Cedarwood Virgini-
an, Copaiba Balsam, Coriander Seed, Geranium 
Egyptian, Lemon, Mandarin, Myrrh, Neroli, 
Nutmeg, Palmarosa, Patchouli, Rose Absolute és 
Vetiver
KidSafe®: igen

Az indiai szantálfát évezredek óta
használják lelki problémák kezelésére. Indiában a szantálfát
az egyik szent növénynek tekintik. A szantálfa meleg, erdei,
földes aromájával békés légkört teremt, az elmét nyugtatja
és az idegfeszültséget csökkenti.
Adhat néhány cseppet egy fürdőhöz, hogy ellazuljon
egy fárasztó nap után! Használja, amikor a torka gyenge,
hogy enyhítse a fájdalmat, és ismét visszatérjen az
egészséges állapotba.
A szantálfa nagyszerű lehetőség a bőr tisztán tartásához.
A szantálfa egy ausztráliai ültetvényből származik,
hogy segítsen megőrizni a fákat Indiában.
Az Indiai szantálfa minden egyes tételét
vissza lehet vezetni arra a helyre, ahol a tényleges fákat termesztették,
így biztosítva, hogy minden egyes tétel, 
100% tisztaságú, hígítatlan, "etikailag tiszta"
eredetű indiai szantálfa illóolaj kerül Önhöz.

HATÁSAI:
hörghurut, kirepedezett bőr, depresszió, bőrregeneráló, 
feszültség, striák


