
 
 

Professzionális aromaterápia minden napra. 

Illóolajok és szinergiák, melyek a természet bölcsességével és gyógyító erejével harmóniába hoznak Önmagaddal. 

*BIO, ellenőrzött biológiai termesztésből származó összetevő 
 
TISZTA FÉNY - mely összetevői fényt hozó, stresszoldó, felemelő, megnyugtató, belső elcsendesedést segítő, szorongásoldó, elalvást 

segítő, antidepresszáns hatásúak, pánik esetén is kiváló.  

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet! 

Összetétel: Bergamott*, Citrom*, Narancs*, Mandarin*, Neroli*, Damaszkuszi rózsa*, Babér*, Szantálfa, Tömjén 

Ellenjavallat: bőrre kenve fényérzékenyít! tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV sugárzás! Bőrön való alkalmazáshoz 

ajánlott Bio Jojoba olajban higítani. Figyelmeztetés! citrusféléket tartalmaz, ami bőrirritáló lehet, ezért fürdőbe tenni NEM javasolt!  

 

TAVASZI FRISSÍTŐ  – mely összetevői frissítő, stresszoldó, koncentrációt segítő, könnyed energiákat hozó, nyugtató hatásúak 

100% illóolaj tartalmú, párologtatáshoz! 

Összetétel: Grapefruit*, Bergamott*, Citrom*, Kubeba*, Bergamottmenta 

Használat: alkalmanként 8-10cseppet aromalámpába vagy aromaterápiás diffúzorba téve, kiváló otthon, munkahelyen, autóban, 

oviban, suliban 

Figyelmeztetés! citrusféle illóolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje 

nap/UV sugárzás! 

 

TAVASZI TISZTULÁS OLAJ – mely összetevői a tavaszi tisztulást, méregtelenítést, megújulást segítik elő, keringés serkentő, 

nyirokrendszer tonizáló, pangásoldó, ödéma csökkentő, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, izomlazító és izombemelegítő hatásúak 

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet! 

Összetétel: Boróka*, Kúszó fajdbogyó*, Rozmaring camphre*, Ciprus*, Tömjén 

Használat: 1 evőkanál Bio Szezám olajban oldva alkalmanként 10-12cseppet lúgosító sófürdőbe téve, párologtatóba téve 5-6csepp 

 

KULLANCSRIASZTÓ ROLL-ON – mely összetevői kullancsriasztó hatásúak 

Összetétel: Alkohol*, Teafa hidrolátum*, Teafa*, Niaouli*, Cédrus*, Szegfűszeg* 

Használat: 20perc előzetes hatóidőt kell hagyni a keveréknek! Tehát 20perccel azelőtt, hogy kiérnénk a természetbe, már be kell kenni 

a pulzuspontokat mindkét karunkon és lábunkon, illetve azokat a területeket, ahol megkapaszkodhat a kullancs – akár a ruha alatt is! 

Ezeket ajánlom: csuklók belső fele, könyökhajlatok, nyaki ütőér, tarkó, combok belső fele, térdhajlatok, bokák körül. 2-2,5óra 

elteltével érdemes a bekenést megismételni. 

Ellenjavallat: gyerekek 1éves kor alatt 

 

KULLANCS OFF OLAJ – kullancs eltávolításhoz, fertőtlenítéshez 

Összetétel: Teafa*, Borsmenta* 

Használat: közvetlenül a kullancsra 2cseppet cseppenteni, majd várni 10-15percet miután kullancscsipesszel könnyedén eltávolítható; 

a csípés helyét érdemes tiszta Bio Teafa illóolajjal vagy S.O.S illóolaj keverékkel pluszban fertőtleníteni 

Ellenjavallat: gyerekek 3éves kor alatt 

 

RÓMAI KAMILLA&LEVENDULA HIDROLÁTUM SPRAY – mely összetevői gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatásúak, irritált, 

allergiás, égő-viszkető szemekre, kötőhártya gyulladásra is kiváló 

Összetétel: Római kamilla víz*, Orvosi levendula víz* 

Használat: először tiszta vattakorongra bőségesen permetezve kitörölni a szemekből a gyulladást (szemenként külön tiszta koronggal!), 

majd utána 1-1permetezés közvetlenül a szemekre, mindezt ismételve akár 1/2óránként, és ahogy gyógyul, úgy ritkítva a kezelés 

gyakoriságát napi 3x alkalomra 

 

IMMUN KAJEPUT - mely összetevői immunerősítő, vírus-és baktériumölő, fertőtlenítő, nyákoldó, köptető hatásúak, hurutos 

köhögésre kiváló, légzéskönnyítő, kiváló lehet herpesz kezelésére is lokálisan bekenve 

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet megelőzésként vagy kezeléskor!  

Összetétel: Teafa*, Kajeput*, Ravintsara*, Eukaliptusz radiata*, Mirtusz cineol, Saro 

Használat: általános immunerősítéshez napi 2-3x 3-3cseppel bedörzsölni a bőrt a gerinc mentén és a mellkas területén 3 héten 

keresztül az alábbi ritmusban: 5nap alkalmazás + 2nap szünet 

Ellenjavallat: görcsös köhögés, epilepszia, asztma, 3 éves kor alatt 



S.O.S olaj, mely összetevői fertőtlenítő, vérzéscsillapító, fájdalomcsillapító, sebgyógyító, összehúzó hatásúak! 

100% illóolaj tartalmú, akár tisztán a nyílt sebbe cseppenthető! 

Összetétel: Orvosi levendula*, Teafa*, Geránium* 

Használat: sebre, vágásra, égési sérülésre, zúzódásra, csípésre közvetlenül az üvegből 1-2cseppet cseppentve 

 

LEVENDULA-TEAFA HIDROLÁTUM SPRAY – mely összetevői fertőtlenítő, sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, gombaölő, nyugtató 

és bőrnyugtató, hűsítő és fájdalomcsillapító hatásúak, amolyan „bibi-spray” is egyben  

Összetétel: Levendula víz*, Teafa víz*, Damaszkuszi rózsa víz*, Római kamilla víz*, Alkohol* 

Használat: Közvetlenül az érintett területre fújni igény szerinti gyakorisággal (pl. sebekre, gombás popsira, kiütésekre)  

Fürdővízbe is keverhető. 

 

ÉDES ÁLOM - Kék kamilla-Rózsafa - mely szívünk legmélyén cirógat meg minket a legtisztább szeretettel. Beburkoló, védelmező és 

csendesen elringató illat - babáknak és felnőtteknek egyaránt! Alvás problémákkal küzdőknek mindenképp érdemes kipróbálni! 

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet, Bio Jojoba olajban oldva bőrre is kenhető vagy fürdőbe is tehető! 

Összetétel: Rózsafa*, Levendula super*, Kék kamilla, Római kamilla, Majoranna*, Szantálfa 

Használat: párologtatóba 5-6csepp, fürdőbe téve Bio Jojoba olajban oldva 4-5csepp, pocakra kenve növényi olajban oldva 3csepp 

 

FEJFÁJÁS olaj - akár gyereknek is, 3éves kortól! összetevői fájdalomcsillapító, görcsoldó, nyugtató, hűsítő hatásúak 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Levendula szuper*, Bazsalikom*, Római kamilla 

Használat: 4-4 cseppel bemasszírozni a tarkónál a koponyacsont jobb-és bal oldalát (az epehólyag 20as akupresszúrás pontot) a hajjal 

fedett részen, szükség szerint ismételhető 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás! 

 

MIGRÉN olaj - csak felnőtteknek! összetevői erős fájdalomcsillapító, görcsoldó, nyugtató, hűsítő hatásúak 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Borsmenta*, Bazsalikom*, Római kamilla 

Használat: 4-4 cseppel bemasszírozni a tarkónál a koponyacsont jobb-és bal oldalát (az epehólyag 20as akupresszúrás pontot) a hajjal 

fedett részen, szükség szerint ismételhető 

Ellenjavallat: várandós és szoptatós édesanyák, gyerekek 6éves kor alatt, epilepszia 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás! 

 

VISSZÉR OLAJ – összetevői érfalerősítő és regeneráló, keringés fokozó, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatásúak 

Összetétel: Szezám olaj*, Kalabafa olaj*, Búzacsíra olaj, Citrom*, Rózsafa*, Katrafay*, Orvosi levendula*, Ciprus*, Mirtusz cineol, Pacsuli, 

Balzsamos szuhar*, Borsmenta* 

Használat: naponta 2x reggel és este 8-10cseppel bemasszírozni a visszeres területet bokától felfelé irányba haladva az alábbi kúra 

szerint: 3hét alkalmazás + 1hét szünet. A teljes kezelés 3-4 kúrát igényel. 

ARANYÉR OLAJ – mindenkinek, aki aranyértől szenved, összetevői érfal erősítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, hűsítő 

hatásúak 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Kalabafa olaj*, Római kamilla, Ciprus*, Cédrus*, Virgíniai boróka, Pacsuli, Orvosi levendula*, Balzsamos 

szuhar*, Kék kamilla, Borsmenta* 

Használat: napi 3-4x 3-4cseppel bekenni az érintett területet kúraszerűen az következő ritmusban: 3hét alkalmazás+1hét szünet, majd 

újra, amíg el nem fogy az üveg. 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás! 

 

PMS OLAJ – mely összetevői kiválóan enyhítik a menstruáció előtti és alatti tüneteket, feszültségoldó, nyugtató, kiegyensúlyozó, 

görcsoldó, fájdalomcsillapító, tisztulást segítő hatásúak, harmonizálják a „sárkányos” energiákat 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Orvosi levendula*, Muskotályzsálya, Tárkony, Római kamilla, Dél-amerikai sárga fenyő, Majoranna*, 

Damaszkuszi rózsa* 

Használat: napi 3x 8-8 cseppel bemasszírozni az alhas (méh és petefészkek) és a keresztcsont területét, szükség szerint ismételhető 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás! 

KERESZTCSONT OLAJ – mely összetevői lazító, tisztulást segítő, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, testi és lelki görcsoldó, 

afrodiziáló hatásúak  

Összetétel: Jojoba olaj*, Szezám olaj*, Ligetszépe olaj*, Rózsafa*, Kakukkfű thujanol, Keserűnarancs levél*, Jázmin sambac, Boróka*, 

Ylang-ylang extra* 

Használat: napi 3x5-6cseppel bemasszírozni a keresztcsont területét 

 



 
 

Professzionális aromaterápia minden napra. 

Illóolajok és szinergiák, melyek a természet bölcsességével és gyógyító erejével harmóniába hoznak Önmagaddal. 

*BIO, ellenőrzött biológiai termesztésből származó összetevő  

 

 

Várandósság alatt használható 

 

STRIA OLAJ – mely összetevői sejt- és szövetrugalmasító, tápláló, sejtregeneráló, bőrfeszülést megszűntető hatásúak, így segítenek 

megelőzni a stria csíkok kialakulását. 

Összetétel: Makadámdió olaj*, Sárgabarackmag olaj*, Rosa rubiginosa olaj*, Búzacsíra olaj, Mandarin*, Rózsafa*, Tömjén, Szantál, 

Damaszkuszi rózsa*, E-vitamin 

Használat: napi 1-2-3x alkalommal annyi cseppel masszírozza be finoman a bőrt, amennyi szükséges, attól függően, hogy mennyire 

ugrik meg a pocak, illetve mellek-combok-popsi mérete.  

Minden alkalommal az előzetesen benedvesített bőrre alkalmazza, különben a száraz bőr olajozása hosszú távon csak tovább szárít! 

Ehhez ajánljuk a Bio Damaszkuszi rózsavizet, mellyel együtt alkalmazva sokkal jobb hatást tudunk elérni! (a csapvíz nagyon szárít) 

Figyelmeztetés! citrusféle illóolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje 

nap/UV sugárzás! 

 
GÁTMASSZÁZS OLAJ – mely összetevői sejt-és szövetrugalmasító, regeneráló hatásúak 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Búzacsíra olaj, Makadámdió olaj*, Orvosi levendula*, Rózsafa*, Damaszkuszi rózsa* 

Használat: minden nap 8-10csepp gátmasszázs olajjal masszírozza be a gát területét és a hüvely falát.  

3-4héttel a várható szülés időpontja előtt kezdje meg a kezelést, mert a szöveteknek időre van szüksége ahhoz, hogy kellőképpen 

rugalmassá váljanak! Érdemes előtte benedvesíteni, hidratálni a bőrt Bio Levendula hidrolátummal! 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás! 

 
MÉH LAZÍTÓ OLAJ  – mely összetevői görcsoldó, nyugtató, lazító hatásúak testileg és lelkileg egyaránt, bevált keverék korai 

pocakkeményedések oldására 

Összetétel: Sárgabarackmag olaj*, Körömvirág olaj*, Búzacsíra olaj*, Rózsafa*, Majoranna*, Tárkony, Levendula szuper*, Keserűnarancs 

levél*, Neroli*, Eucaliptus staigeriana  

Használat: 8-10 cseppel bemasszírozni a teljes méh területét, szükség szerint ismételhető 

 

DAMASZKUSZI RÓZSA HIDROLÁTUM – sejtregeneráló, bőrtonizáló, harmonizáló, energetizáló, immunerősítő, hidratáló és 

rugalmasító hatású, nyugtatja a bőrpírt és az allergiás reakciókat, továbbá gombaölő, fertőtlenítő, sebgyógyító, görcsoldó, enyhíti a pms 

tüneteit, étvágyat szabályzó, a gasztronómiában is használják italokhoz, limonádéhoz, desszertekhez, fagylalthoz, tortakrémbe, 

lekvárokba, szörpökbe 

 

NEROLI – NARANCSVIRÁG HIDROLÁTUM – sejtregeneráló, harmonizáló, stresszoldó, immunerősítő, kifejezetten női energiákat 

segítő, elűzi a depressziót – legyen az bármilyen eredetű (pl gyermekágyi), oldja a haragot, enyhíti a pms tüneteit, a gasztronómiában 

is használják italokhoz, limonádéhoz, desszertekhez, fagylalthoz, tortakrémbe, lekvárokba, szörpökbe 

 

TEAFA HIDROLÁTUM  – erőteljes fertőtlenítő hatású, vírus- baktérium- és gombaölő, nagyon hatásos gombás fertőzések kezelésében 

(pl nőgyógyászati ill. száj), nyálkahártya összehúzó és véna tonizáló, pajzsmirigy stimuláló 

 

Szülés segítésére ajánlott 

  

GÁTVÉDŐ OLAJ szüléshez (muskotályzsályával) – összetevői sejt- és szövetrugalmasító, regeneráló, elengedést segítő hatásúak 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Ligetszépe olaj*, Búzacsíra olaj, Orvosi levendula*, Rózsafa*, Muskotályzsálya, Damaszkuszi rózsa* 

Használat: a szülés kitolási szakaszában a bába vagy szülésznő alkalmazza a gátvédő masszázshoz 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás! 

 

 



 

MÉH EREJE OLAJ  – melynek összetevői hatékonyan fokozzák a méhösszehúzódások erősségét 

Összetétel: Szezám olaj*, Búzacsíra olaj, Narancs*, Szegfűszeg*, Kardamom*, Illatos verbéna*, Gyömbér*, Zeyloni fahéj, Vetiver* 

Használat: alkalmazható akár szülés beindításához (amennyiben annak tényleg eljött az ideje), illetve a szülés alatt a 

méhösszehúzódások erősítésére a bába, szülésznő vagy dúla segítségével. alkalmanként olyan  

5-8cseppel érdemes bemasszírozni az alhas területét 

Figyelmeztetés! citrusféle illóolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje 

nap/UV sugárzás! 

 

VAJÚDÓ OLAJ – mely összetevői kiegyensúlyozó, elengedést segítő, védelmező, szorongásoldó, afrodiziáló hatásúak, segítik a vajúdás 

és szülés folyamatát 

Összetétel: Sárgabarackmag olaj*, Rózsafa*, Muskotályzsálya, Damaszkuszi rózsa*, Neroli*, Jázmin sambac, Geránium*, Szantálfa 

Használat: használható masszázsolajként a háti és keresztcsonti szakaszra, illetve fürdőben vajúdáshoz is kiváló segítség, melyekhez 4-

6csepp Vajúdó olajat + Bio Jojoba olajat ajánlok összekeverni a tenyérben és eloszlatni a háton vagy a fürdővízben. Szaglóüvegcseként 

vagy a csuklóra cseppentve 1cseppet is alkalmazható. 

 

Gyermekágy alatti gyors regenerálódáshoz 

 

GÁTSEB OLAJ –  mely összetevői sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, fájdalomcsillapító, hűsítő hatásúak 

Összetétel: Búzacsíra olaj, Kalabafa olaj*, Orbáncfű olaj*, Orvosi levendula*, Rózsafa*, Geránium*, Olasz szalmagyopár*, Balzsamos 

szuhar*, Borsmenta* 

Használat: napi 3-5x 1pumpálás a gát területére. Nem csak seb esetén, hanem regenerálásra is kiváló ez az olaj. 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás!      

 

GÁT REGENERÁLÓ SPRAY –  mely összetevői gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, fájdalomcsillapító, hűsítő, sebgyógyító, duzzanat 

csökkentő, tonizáló, vérzéscsillapító hatásúak 

Összetétel: Orvosi levendula víz*, Kék kamilla víz*, Cickafark víz*, Olasz szalmagyopár víz*, Balzsamos szuhar víz*, Varázsmogyoró 

víz*, Búzavirág víz*, Alcohol* 

Használat: akár igény szerinti mennyiségben, vagy napi kb 5x bepermetezve a gáti szakaszt  

 

MÉH TISZTULÁS OLAJ (szülés után) -  mely összetevői méhösszehúzó, tisztulást segítő, vérzéscsillapító, regeneráló hatásúak 

Összetétel: Körömvirág olaj*, Sárgabarackmag olaj*, Búzacsíra olaj, Citrom*, Grapefruit*, Eucaliptus staigeriana, Ciprus*, Balzsamos 

szuhar*, Kanadai csapfenyő* 

Használat: napi 3x6-8cseppel bemasszírozni a méh területét 

Figyelmeztetés! citrusféle illóolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje 

nap/UV sugárzás! 

 

HEG OLAJ – mely összetevői sejtregeneráló, erőteljes antioxidáns, sebgyógyító hatású, esetleges császármetszés, vagy más műtéti 

hegek kezelésére kiválóan alkalmas 

Összetétel: Rosa rubiginosa olaj*, Búzacsíra olaj, E-vitamin, Sárgarépamag*, Tömjén, Mandarin*, Balzsamos szuhar*, Szantálfa, 

Damaszkuszi rózsa* 

Használat: napi 3x1-2 cseppel masszírozza be finoman a heget. 

Minden alkalommal Bio Damaszkuszi rózsavízzel permetezze be előzetesen a bőrt és azzal együtt masszírozza be a Heg olajat, 

különben a száraz bőr olajozása hosszú távon csak tovább szárít! 

Figyelmeztetés! citrusféle illóolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje 

nap/UV sugárzás! 

 

Szoptatás segítésére 

 

ANYATEJ ÉBRESZTŐ OLAJ (külsőleg) – mely összetevői tejtermelést serkentő hatásúak, bevált szoptatás segítésére, babák 

pocakfájásának csökkentésére 

Összetétel: Körömvirág olaj*, Sárgabarackmag olaj*, Koriander*, Édeskömény*, Ánizs*, Orvosi levendula* 

Használat: naponta 3x 10-10cseppel masszírozzuk át finoman mindkét mellet. 

 

MELLGYULLADÁS OLAJ – mely összetevői gyulladáscsökkentő, hűsítő, sebgyógyító hatásúak 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Kalabafa olaj*, Búzacsíra olaj, Eukaliptusz citriodora*, Orvosi levendula*, Kék kamilla 

Használat: naponta 3x6cseppel masszírozzuk át finoman a gyulladt mellet. 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV 

sugárzás!      

 



 
 

Professzionális aromaterápia minden napra. 

Illóolajok és szinergiák, melyek a természet bölcsességével és gyógyító erejével harmóniába hoznak Önmagaddal. 

*BIO, ellenőrzött biológiai termesztésből származó összetevő 
 

IMMUN MANÓ - mely összetevői immunerősítő, vírus-és baktériumölő, fertőtlenítő, gombaölő, köptető hatásúak, száraz köhögésre is 

kiváló! 

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet megelőzésként vagy kezeléskor! 

Összetétel: Ho-fa*, Pálmarózsa*, Eukaliptusz citriodora*, Teafa*, Majoranna thujanol  

Használat: 1 éves kortól általános immunerősítéshez pár csepp Bio Sárgabarackmag olajban higítva napi 2x 1-1cseppel bedörzsölni a 

bőrt a gerinc mentén és a mellkas területén 3 héten keresztül az alábbi ritmusban: 5nap alkalmazás + 2nap szünet,  

2 éves kortól, általános immunerősítéshez napi 2-3x 2-2cseppel bedörzsölni a bőrt a gerinc mentén és a mellkas területén 3 héten 

keresztül az alábbi ritmusban: 5nap alkalmazás + 2nap szünet 

3 éves kortól, általános immunerősítéshez napi 2-3x 3-3cseppel bedörzsölni a bőrt a gerinc mentén és a mellkas területén 3 héten 

keresztül az alábbi ritmusban: 5nap alkalmazás + 2nap szünet 

1 éves kor alatt a használathoz kérje ki okleveles aromaterapeuta tanácsát! 

Ellenjavallat: várandósság (méhösszehúzó hatás miatt) 

 

IMMUN LAVEND - mely összetevői immunerősítő, vírus-és baktériumölő, fertőtlenítő, gombaölő, köptető hatásúak, száraz köhögésre 

is kiváló! Várandósoknak és babáknak is. 

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet megelőzésként vagy kezeléskor! 

Összetétel: Vadlevendula*, Ho-fa*, Eukaliptusz citriodora*, Teafa*, Majoranna thujanol 

Használat: 1 éves kortól általános immunerősítéshez pár csepp Bio Sárgabarackmag olajban higítva napi 2x 1-1cseppel bedörzsölni a 

bőrt a gerinc mentén és a mellkas területén 3 héten keresztül az alábbi ritmusban: 5nap alkalmazás + 2nap szünet,  

2 éves kortól, általános immunerősítéshez napi 2-3x 2-2cseppel bedörzsölni a bőrt a gerinc mentén és a mellkas területén 3 héten 

keresztül az alábbi ritmusban: 5nap alkalmazás + 2nap szünet 

3 éves kortól, általános immunerősítéshez napi 2-3x 3-3cseppel bedörzsölni a bőrt a gerinc mentén és a mellkas területén 3 héten 

keresztül az alábbi ritmusban: 5nap alkalmazás + 2nap szünet 

1 éves kor alatt a használathoz kérje ki okleveles aromaterapeuta tanácsát! 

 

GOMBA MANÓ OLAJ – mely összetevői gombaölő, fertőtlenítő, vírus-és baktériumölő, immunerősítő hatásúak, bevált keverék 

szájpenészre és popsigombára 

Összetétel: Körömvirág olaj*, Pálmarózsa*, Indián csalán, Babér* 

Használat:  

Szájpenész kezelése: minden szoptatás/étkezés után Bio Damaszkuszi rózsavízzel bepermetezni a szájat és steril gézlapokkal határozott 

mozdulattal kitörölni, majd tiszta steril gézlapot összehajtva 5-6cseppet a Gomba manó olajból rácseppentve áttörölni a szájat belülről.  

Fontos! szoptatás esetén a melleket is ugyan így kezelni kell a megadott módon minden alkalommal! 

Popsigomba esetén: minden pelenkázáskor Bio Damaszkuszi rózsavízzel vagy Bio Levendula-Teafa spray-vel bepermetezni a popsit és 

az érintett bőrfelületeket, majd közvetlenül a bőrre cseppentve 8-10 bekenni a Gomba manó olajjal. 

A tünetmentesség után érdemes még egy hétig kitartóan folytatni a kezelést, hogy ne térjen vissza a gombásodás! 

 

ÉDES ÁLOM - Kék kamilla-Rózsafa - mely szívünk legmélyén cirógat meg minket a legtisztább szeretettel. Beburkoló, védelmező és 

csendesen elringató illat - babáknak és felnőtteknek egyaránt! Alvás problémákkal küzdőknek mindenképp érdemes kipróbálni! 

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet, Bio Jojoba olajban oldva bőrre is kenhető vagy fürdőbe is tehető! 

Összetétel: Rózsafa*, Levendula super*, Kék kamilla, Római kamilla, Majoranna*, Szantálfa 

Használat: párologtatóba 5-6csepp, fürdőbe téve Bio Jojoba olajban oldva 4-5csepp, pocakra kenve növényi olajban oldva 3csepp 

 

TISZTA FÉNY - mely összetevői fényt hozó, stresszoldó, felemelő, megnyugtató, belső elcsendesedést segítő, szorongásoldó, elalvást 

segítő, antidepresszáns hatásúak, pánik esetén is kiváló.  

100% illóolaj tartalmú, így párologtatni is lehet! 

Összetétel: Bergamott*, Citrom*, Narancs*, Mandarin*, Neroli*, Damaszkuszi rózsa*, Babér*, Szantálfa, Tömjén 

Ellenjavallat: bőrre kenve fényérzékenyít! tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV sugárzás! Bőrön való alkalmazáshoz 

ajánlott Bio Jojoba olajban higítani. Figyelmeztetés! citrusféléket tartalmaz, ami bőrirritáló lehet, ezért fürdőbe tenni NEM javasolt!  

 



LÁZ MANÓ olaj – összetevői lázcsillapító hatásúak, babáknak, gyerekeknek egyaránt használható 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Sárgabarackmag olaj* Bergamott*, Orvosi levendula* 

Használat: 1éves kor alatt: 2-2cseppel bemasszírozni a talpak közepét, szükség szerint ismételhető 

1éves kor felett: 4-4cseppel bemasszírozni a talpak közepét, szükség szerint ismételhető 

Figyelmeztetés! orbáncfűolajat tartalmaz, ami fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV sugárzás! 

 

FOG olaj - mely összetevői kiváló segítség kisbabák fogzásának megkönnyítésére, összetevői fájdalomcsillapító, nyugtató, 

gyulladáscsökkentő hatásúak, akár felnőttek is bevethetik fogfájás esetén vagy fogszabályzási fájdalmak enyhítésére. 

Összetétel: Orbáncfű olaj*, Sárgabarackmag olaj*, Orvosi levendula*, Római kamilla*, Szegfűszeg* 

Használat: alkalmanként 1cseppel bekenni az íny azon területét, ahol a fog törekszik kifelé, 24órán belül maximum 5 alkalommal 

Figyelmeztetés! bőrre kenve fényérzékenyít! tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje nap/UV sugárzás! 

 

S.O.S olaj, mely összetevői fertőtlenítő, vérzéscsillapító, fájdalomcsillapító, sebgyógyító, összehúzó hatásúak! 

100% illóolaj tartalmú, akár tisztán a nyílt sebbe cseppenthető! 

Összetétel: Orvosi levendula*, Teafa*, Geránium* 

Használat: sebre, vágásra, égési sérülésre, zúzódásra, csípésre közvetlenül az üvegből 1-2cseppet cseppentve 

 

LEVENDULA-TEAFA HIDROLÁTUM SPRAY – mely összetevői fertőtlenítő, sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, gombaölő, nyugtató 

és bőrnyugtató, hűsítő és fájdalomcsillapító hatásúak, amolyan „bibi-spray” is egyben  

Összetétel: Levendula víz*, Teafa víz*, Damaszkuszi rózsa víz*, Római kamilla víz*, Alkohol* 

Használat: Közvetlenül az érintett területre fújni igény szerinti gyakorisággal (pl. sebekre, gombás popsira, kiütésekre)  

Fürdővízbe is keverhető. 

 

RÓMAI KAMILLA&LEVENDULA HIDROLÁTUM SPRAY – mely összetevői gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatásúak, irritált, 

allergiás, égő-viszkető szemekre, kötőhártya gyulladásra is kiváló 

Összetétel: Római kamilla víz*, Orvosi levendula víz* 

Használat: először tiszta vattakorongra bőségesen permetezve kitörölni a szemekből a gyulladást (szemenként külön tiszta koronggal!), 

majd utána 1-1permetezés közvetlenül a szemekre, mindezt ismételve akár 1/2óránként, és ahogy gyógyul, úgy ritkítva a kezelés 

gyakoriságát napi 3x alkalomra 

 

DAMASZKUSZI RÓZSA HIDROLÁTUM – sejtregeneráló, bőrtonizáló, harmonizáló, energetizáló, immunerősítő, hidratáló és 

rugalmasító hatású, nyugtatja a bőrpírt és az allergiás reakciókat, továbbá gombaölő, fertőtlenítő, sebgyógyító, görcsoldó 

 

TEAFA HIDROLÁTUM  – erőteljes fertőtlenítő hatású, vírus- baktérium- és gombaölő, nagyon hatásos gombás fertőzések kezelésében  

 

SZÚNYOGRIASZTÓ OLAJ – mely összetevői szúnyogriasztó hatásúak, szúnyogcsípés esetén viszketéscsillapító hatású is a csípésre 

cseppentve, amennyiben még nincs kivakarva (kivakart csípésre nem érdemes cseppenteni, mert csípni fog az illóolaj) 

100% illóolaj tartalmú, párologtatáshoz! 

Összetétel: Eukaliptusz citriodora*, Indiai citromfű*, Vadlevendula*, Cédrus* 

Használat: alkalmanként 8-10cseppet aromalámpába vagy aromaterápiás diffúzorba téve, kiváló bel-és kültéren egyaránt 

 

SZÚNYOGRIASZTÓ ROLL-ON – mely összetevői szúnyogriasztó hatásúak, szúnyogcsípés esetén viszketéscsillapító hatású is a csípést 

bekenve, amennyiben még nincs kivakarva (kivakart csípést nem érdemes bekenni, mert csípni fog az illóolaj) 

Összetétel: Alkohol*, Teafa hidrolátum*, Eukaliptusz citriodora*, Indiai citromfű*, Vadlevendula*, Cédrus* 

Használat: Ez a keverék azonnal riaszt. Alapvetően a pulzuspontokat érdemes bekenni akár többször is. Ezeket ajánlom: csuklók belső 

fele, könyökhajlatok, nyaki ütőér, tarkó, halánték, combok belső fele, térdhajlatok, bokák körül. Érdemes lehet a Szúnyogriasztó olaj 

párologtatásával együtt is használni, ha olyan helyen vagyunk, hogy lehetőség van rá. 

 

KULLANCSRIASZTÓ ROLL-ON – mely összetevői kullancsriasztó hatásúak 

Összetétel: Alkohol*, Teafa hidrolátum*, Teafa*, Niaouli*, Cédrus*, Szegfűszeg* 

Használat: 20perc előzetes hatóidőt kell hagyni a keveréknek! Tehát 20perccel azelőtt, hogy kiérnénk a természetbe, már be kell kenni 

a pulzuspontokat mindkét karunkon és lábunkon, illetve azokat a területeket, ahol megkapaszkodhat a kullancs – akár a ruha alatt is! 

Ezeket ajánlom: csuklók belső fele, könyökhajlatok, nyaki ütőér, tarkó, combok belső fele, térdhajlatok, bokák körül. 2-2,5óra 

elteltével érdemes a bekenést megismételni. 

Ellenjavallat: gyerekek 1éves kor alatt 

 

KULLANCS OFF OLAJ – kullancs eltávolításhoz, fertőtlenítéshez 

Összetétel: Teafa*, Borsmenta* 

Használat: közvetlenül a kullancsra 2cseppet cseppenteni, majd várni 10-15percet miután kullancscsipesszel könnyedén eltávolítható; 

a csípés helyét érdemes tiszta Bio Teafa illóolajjal vagy S.O.S illóolaj keverékkel pluszban fertőtleníteni 

Ellenjavallat: gyerekek 3éves kor alatt 



 
 

Professzionális aromaterápia minden napra. 

Illóolajok és szinergiák, melyek a természet bölcsességével és gyógyító erejével harmóniába hoznak Önmagaddal. 

*BIO, ellenőrzött biológiai termesztésből származó összetevő 
 
 

SUN GOLD KREATÍV CSOMAG – ajándék recepttel 
Csomag tartalma: Bio Jojoba olaj 50ml, Bio Kókusz olaj 50ml, Bio Körömvirág olaj 50ml, Sun Gold olaj (erős antioxidáns illóolaj 

keverék) 1ml, Airless pumpás flakon 100ml, Címke, Ajándék recept 

Használat: Készítsd el 3perc alatt a saját antioxidáns, sejtvédő napolajad a profi aromaterapeuta által megalkotott recept alapján és 

barnulj vele gyönyörű aranybarnára a délelőtti és késődélutáni órákban, amikor már szelídebbek a nap sugarai. Kerüld a 10-17h 

közötti káros sugárzást! 

 

AFTER SUN SPRAY – mely összetevői hűsítő, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, sejtregeneráló hatásúak, napégette bőrre kiváló 

Összetétel: Damaszkuszi rózsa víz*, Levendula víz*, Római kamilla víz*, Olasz szalmagyopár víz*, Sárgarépamag víz*, Tömjén víz*, 

Alkohol* 

Használat: Közvetlenül az érintett területre fújni igény szerinti gyakorisággal. Fürdővízbe is keverhető. (sebekre is kiváló) 

 

SZÚNYOGRIASZTÓ OLAJ – mely összetevői szúnyogriasztó hatásúak, szúnyogcsípés esetén viszketéscsillapító hatású is a csípésre 

cseppentve, amennyiben még nincs kivakarva (kivakart csípésre nem érdemes cseppenteni, mert csípni fog az illóolaj) 

100% illóolaj tartalmú, párologtatáshoz! 

Összetétel: Eukaliptusz citriodora*, Indiai citromfű*, Vadlevendula*, Cédrus* 

Használat: alkalmanként 8-10cseppet aromalámpába vagy aromaterápiás diffúzorba téve, kiváló bel-és kültéren egyaránt 

 

SZÚNYOGRIASZTÓ ROLL-ON – mely összetevői szúnyogriasztó hatásúak, szúnyogcsípés esetén viszketéscsillapító hatású is a csípést 

bekenve, amennyiben még nincs kivakarva (kivakart csípést nem érdemes bekenni, mert csípni fog az illóolaj) 

Összetétel: Alkohol*, Teafa hidrolátum*, Eukaliptusz citriodora*, Indiai citromfű*, Vadlevendula*, Cédrus* 

Használat: Ez a keverék azonnal riaszt. Alapvetően a pulzuspontokat érdemes bekenni akár többször is. Ezeket ajánlom: csuklók belső 

fele, könyökhajlatok, nyaki ütőér, tarkó, halánték, combok belső fele, térdhajlatok, bokák körül. Érdemes lehet a Szúnyogriasztó olaj 

párologtatásával együtt is használni, ha olyan helyen vagyunk, hogy lehetőség van rá. 

 
KULLANCSRIASZTÓ ROLL-ON – mely összetevői kullancsriasztó hatásúak 

Összetétel: Alkohol*, Teafa hidrolátum*, Teafa*, Niaouli*, Cédrus*, Szegfűszeg* 

Használat: 20perc előzetes hatóidőt kell hagyni a keveréknek! Tehát 20perccel azelőtt, hogy kiérnénk a természetbe, már be kell kenni 

a pulzuspontokat mindkét karunkon és lábunkon, illetve azokat a területeket, ahol megkapaszkodhat a kullancs – akár a ruha alatt is! 

Ezeket ajánlom: csuklók belső fele, könyökhajlatok, nyaki ütőér, tarkó, combok belső fele, térdhajlatok, bokák körül. 2-2,5óra 

elteltével érdemes a bekenést megismételni. 

Ellenjavallat: gyerekek 1éves kor alatt 

 

KULLANCS OFF OLAJ – kullancs eltávolításhoz, fertőtlenítéshez 

Összetétel: Teafa*, Borsmenta* 

Használat: közvetlenül a kullancsra 2cseppet cseppenteni, majd várni 10-15percet miután kullancscsipesszel könnyedén eltávolítható; 

a csípés helyét érdemes tiszta Bio Teafa illóolajjal vagy S.O.S illóolaj keverékkel pluszban fertőtleníteni 

Ellenjavallat: gyerekek 3éves kor alatt 

 

TAVASZI FRISSÍTŐ  – mely összetevői frissítő, stresszoldó, koncentrációt segítő, könnyed energiákat hozó, nyugtató hatásúak 

100% illóolaj tartalmú, párologtatáshoz! 

Összetétel: Grapefruit*, Bergamott*, Citrom*, Kubeba*, Bergamottmenta 

Használat: alkalmanként 8-10cseppet aromalámpába vagy aromaterápiás diffúzorba téve, kiváló otthon, munkahelyen, autóban, 

oviban, suliban 

Figyelmeztetés! citrusféle illóolajat tartalmaz, ami bőrre kenve fényérzékenyítő hatású, tehát a bekent bőrfelületet 8órán át ne érje 

nap/UV sugárzás! 

 



 

 

SUN GOLD OLAJ – mely összetevői erős antioxidáns, sejtvédő és sejtregeneráló hatással bírnak, egészséges napozáshoz ajánlott 

100% illóolaj tartalmú! (vizes közegben nem oldódik) 

Összetétel: Ho-fa*, Pálmarózsa*, Sárgarépamag*, Tömjén, Damaszkuszi rózsa* 

Használat: Belekeverhető természetes napolajokba, napkrémekbe, naptejekbe. Javasolt adagolás: 10ml-enként 2csepp. 

 

KARÁCSONYI VARÁZSLAT - mely összetevői melegséget ébresztenek minden szívben, tökéletes ráhangolódás a szeretet ünnepére, 

az Adventi készülődéshez és a Szentestéhez! 

100% illóolaj tartalmú, párologtatáshoz ajánlott! 

Összetétel: Narancs*, Mandarin*, Szegfűszeg*, Kardamom*, Zeyloni fahéj, Tömjén, Szantálfa  

Figyelmeztetés! fényérzékenyítő hatású citrusféléket és más bőrizgató illóolajokat tartalmaz, ezért fürdőbe tenni NEM javasolt, bőrre 

kenni NEM javasolt! 

 


