
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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Tangerine
(Tangerin)

immunrendszer

görcsoldó

antidepresszáns

felemelő

bőrfiatalító

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: Citrus reticulata
Származási ország: Mexikó, Brazília
Kivonási módszer: hidegen préselt
Növényi rész: gyümölcshéj
Aroma erőssége: közepes
Illata: friss, édes citrosos
J ól párosítható:
Bergamot Organic, Clary Sage 
Coriander Seed, Cypress,
Geranium Egyptian,
Grapefruit Pink Organic, Lavender,
Lemon, Lime, Neroli, Nutmeg,
Orange Sweet , Petitgrain, Rose
 és Vanilla CO2

A Tangerin (Citrus reticulata) a mandarin családjába tartozik,
íze és tulajdonságai nagyon hasonlóak a mandarinhoz,
gyakran összetévesztik egymással. A mandarin
világos héjához képest a tangerin héja sötétebb
vöröses-narancs árnyalatú.
A Tangerine Organic illóolajat hidegen sajtolják a
gyümölcs héjából.
Édes, keserű, citrusos aromájú, a többi citrushoz hasonlóan hangulatjavító,
frissítő,
ugyanakkor nyugtató hatású, használják a szorongás enyhítésére,
a feszültség csökkentésére, a stressz kezelésére.
Ezen tulajdonságai miatt tökéletesen illeszkedik a kora reggeli rituálékhoz.
Támogatja az egészséges emésztést és az anyagcserét, ismert tisztító,
valamint az immunrendszert támogató tulajdonságáról.
Érzelmileg a tangerin állítólag befolyásolja az ember kreativitását,
elősegíti a játékosság és a boldogság érzését, segít spontán módon,
könnyedén élni. Ilyen módon hasznos azoknak, akik túlterheltek,
túlhajszoltak, és sötéten látják a világot.

HATÁSAI:
antimikrobiális, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, emésztőszervi fájdalmak,
vizelethajtó, regeneratív
stimulálja az egészséges sejtciklust
támogatja a vízháztartást, vértisztító, antidepresszáns, szorongásoldó, nyugtató,
hangulatjavító
csökkenti a feszültséget, fertőtlenítő, megtisztítja az elmét
támogatja az immunrendszert, táplálja és fiatalítja a bőrt, pattanás
érzelmi támogatást nyújt


