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Mik azok az illóolajok?

A természetes illóolajok szerves kémiai vegyületek (beleértve az észtereket,
étereket, aldehideket, ketonokat) illékony keverékei, intenzív illattal, amelyek jelen
vannak a növények különböző részein, például magvakban, gyökerekben,
virágokban, gyümölcsökben, levelekben és kéregben.

Leggyakrabban olajos folyadék formájában vannak jelen, sűrűségük alacsonyabb,
mint a vízé, ezért nem képesek feloldódni benne. Mindazonáltal feloldódhatnak etil
-alkoholban, zsírokban, viaszban vagy más olajokban.

Míg az "éterikus" kifejezés általában szelídséggel és megfoghatatlansággal társul,
az illóolajok egyáltalán nem kényesek.

Éppen ellenkezőleg, erősen koncentrált anyagok, amelyek óriási hatással vannak
egy személy egészségi állapotára, fizikailag és mentálisan is. Illatuk valójában egy
csodálatos kiegészítő, mivel elsősorban terápiás tulajdonságokkal rendelkeznek.





A természetes bergamottolajat a bergamottfa gyümölcséből nyerik ki.

Az olaj neve az olaszországi város nevéből Bergamo-ból származik, ahol ezt a
növényt termesztik.

Az olaj friss, virágos illatú (ez az illat megtalálható az Earl-Grey teában).

Nyugtató hatással van az idegfeszültségre, a stresszre, az érzelmekre, a depressziós
állapotokra és a melankóliára. Segíthet a lelki vagy fizikai betegségből való
"felépülésben".

Tökéletes alkalmazható pattanások és az elszíneződött bőr ápolására.

Mint minden citrusolaj, a bergamottolaj is fényérzékeny, és nem szabad napozáskor
vagy UV-sugárzásnak kitéve használni.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-depresszio-ellen
https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-depresszio-ellen


Felhasználási előnyök:

● Nyugtató hatású.
● Elősegíti az egészséges, tiszta bőrt.

Érzelmi előnyök:

● A bergamottolaj az önérzetről szól: önszeretet, önértékelés, önelfogadás,
önbíráskodás, öngyűlölet.

● Segít a félelem, kritika, jóváhagyás iránti igény, szégyen és az érzelmi fájdalom
feldolgozásában.

Népszerű felhasználások:

● Párologtassuk az osztályteremben, a munkahelyen vagy otthon, amikor a
stressz vagy a feszültség szintje magas.

● Vigyük fel a bőrünkre zuhanyozás közben, és mélyen lélegezzük be, hogy
megtapasztaljuk nyugtató aromáját, miközben élvezhetjük a bőrtisztító
előnyeit.

● Adjunk hozzá egy-két cseppet kedvenc bőrápolási termékünkhöz a tisztító
tulajdonságok érdekében.

● Masszírozzunk 1-2 csepp bergamottolajat a hasunkra szükség szerint vagy
minden étkezéskor az emésztés elősegítése érdekében.

Óvintézkedések:

● Tartsuk távol gyermekektől.
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Kerüljük a szemmel, a belső füllel és az érzékeny területekkel való érintkezést.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/bergamottolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/bergamottolaj-hatasa


A borsmentaolaj fő összetevője a mentol, amely körülbelül 50%-ot tartalmaz. Ez az
anyag szintetikus formában népszerű alapanyag a fogkrémek, szájöblítők,
masszázs krémek, gélek, fürdő adalékanyagok és kozmetikai maszkok gyártásához.

Frissítő illatot kölcsönöz, hűsítő és nyugtató hatással van a bőrre. A mentolnak az
orvostudományban is fontos helye van fertőtlenítő és diasztolés hatása miatt.
Gyomor-bélrendszeri betegségekben, krémekben és kenőcsökben használják
reumás, fájdalomcsillapító, zúzódások és rovarcsípések ellen.

További anyagok miatt a borsmentaolaj hatékonyabban működik, mint a tiszta
mentol. Különösen erősebb antiszeptikus és gyulladáscsökkentő hatása van.

Nagyon hatékony megfázás, felső légúti gyulladás esetén, enyhíti a köhögést, segíti
a légzést, csökkenti az arcüreg fájdalmát, gyógyítja a szájnyálkahártyát.

Gyakran használják kenőcsökben és gélekben izom- és ízületi fájdalmak, cervicitis,
reuma, bőrviszketés (csalánkiütés, ekcéma) esetén.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-izuleti-gyulladas-ellen


Felhasználási előnyök:

● Elősegíti az egészséges légzésfunkciókat és a tiszta légzést.
● Enyhíti a gyomorpanaszokat.

Érzelmi előnyök:

● Felemeli és megfiatalítja a szívet és az elmét.
● Segít azoknak, akik bánatot, kilátástalanságot, sőt pesszimizmust tapasztalnak.

Népszerű felhasználások:

● Használjunk egy-két cseppet a halántékunkon a mentális tisztaság növelése
érdekében.

● Lélegezzük be a hideg párát aroma diffúzor használatával.
● Használhatjuk masszázsolaj kiegészítőjeként, hozzá adhatjuk kényeztető

fürdőzéshez, vagy akár kedvenc kozmetikai termékünkhöz is.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a

bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.
● A borsmentaolajat az asztmások nem használhatják. Asztmás roham esetén a

benne lévő illóolajok súlyosbíthatják a görcsöket.
● Figyelem! Ne használjuk a borsmentaolajat csecsemők és kisgyermekek arcán.

A légzés csökkenése fulladáshoz vezethet.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/borsmentaolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/hidegparasitoval-az-asztma-ellen
https://jopofabolt.hu/collections/borsmentaolaj-hatasa


A cédrusfa illóolaj antiszeptikus és viszketésgátló tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyek hasznosak lehetnek ekcéma, bőrgyulladás és fejbőr problémák esetén.

Összehúzó tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek a
pattanások, a zsíros bőr és a korpásodás kezelésében.

Hatása az elmére: A cédrusfa olaj erősíti és nyugtatja az elmét, és hasznos lehet az
idegi feszültség, szorongás és stressz kezelésében. Segíthet leküzdeni a félelmet, és
elősegítheti a belső erőt és bátorságot.

Hatása a testre: A cédrusfa illóolaj jótékony hatással van a légzőszervi
problémákra, például a krónikus köhögésre és a hörghurutra, mivel segít fellazítani
és tisztítani a nyálkát.

Antiszeptikus tulajdonságai hasznosak a húgyúti fertőzéseknél.

Azt is gondolják, hogy gyengéd, de hatékonyan stimulálja a keringést és a
nyirokkeringést - segít a folyadékvisszatartásban és a narancsbőr kezelésében.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-korpasodas-ellen
https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-stressz-es-szorongas-ellen
https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-narancsbor-ellen


Felhasználási előnyök:

● Támogatja és fenntartja az egészséges légzési funkciót.
● Segít a bőr gyors helyreállításában.
● Elősegíti a tiszta, egészséges bőrt.
● A pihentető és nyugtató aroma tökéletes masszázshoz is.

Érzelmi előnyök:

● Elősegíti az idegrendszer megalapozó, nyugtató hatását.

Népszerű felhasználások:

● Adjunk hozzá 3-4 csepp illóolajat az Aroma Diffúzor készülékhez, és vegyünk
mély levegőt a terápiás párából.

● Lélegezzük be közvetlenül a palackból, hogy elősegítse az egészséges légzési
funkciót.

● Masszázs terápiában is használhatjuk hordozóolajjal hígítva.
● Adjunk 1-2 cseppet az arcfestékhez vagy hidratálóhoz a tisztító tulajdonságok

érdekében.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a

bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.

https://jopofabolt.hu/collections/aroma-diffuzorok


Ez az egyik legnépszerűbb aromaterápiás olaj, melyről kimutatták, hogy segít
leküzdeni a gombás és bakteriális fertőzéseket, és biztonságosan csökkenti a magas
koleszterinszintet.

A citromfű illóolajat leggyakrabban klinikákon és gyógyfürdőkben használják a
pihenés és a jó közérzet megteremtésére.

Fájdalomcsillapító képessége enyhíti az ízületi és izomfájdalmakat, ezért gyakran
használják egészségfejlesztő aromaterápiás masszázsra.

A citromfű olaj is népszerűvé válik, mint a stressz elleni homeopátiás gyógyszer.

Illata frissítő és stimuláló, antibakteriális, antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik,
taszítja a rovarokat és tonizáló tulajdonságokkal rendelkezik.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/aromaterapia


Felhasználási előnyök:

● Támogatja az egészséges emésztést.
● Nyugtatja a fájó izmokat és az inakat.
● Tisztítja és tonizálja a bőrt.

Érzelmi előnyök:

● Segít enyhíteni a negatív energiákat.

Népszerű felhasználások:

● A fájó ízületek vagy izomlázak megnyugtatásának érdekében kombináljunk
egyenlő részekben frakcionált kókuszolajat és citromfűolajat, és dörzsöljük
helyileg az aggodalomra okot adó területet.

● Kombináljuk teafaolajjal és vigyük fel a körmökre a tiszta, egészséges körmök
érdekében. Körömgomba ellen is tökéletes kombináció.

● A kétségbeesés enyhítése érdekében tegyünk 1 cseppet a tenyérbe, dörzsöljük
össze a kezünket, és lágyan lélegezzük be akár 30 másodpercig, vagy tovább.

Óvintézkedések:

● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne
kerüljön!

● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a
bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.

● Belsőleg nem alkalmazható!
● A citromfűolaj fototoxikus, ezért csak este, éjszaka vagy védőruházat alatt

szabad használni. Napfény hatására sötét foltok jelenhetnek meg a bőrön, mert
az olaj összetevői növelik a bőr fényérzékenységét.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/citromfuolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-koromgomba-ellen
https://jopofabolt.hu/collections/citromfuolaj-hatasa


A citromolaj nyugtató jelleggel rendelkezik, ezért segít eltávolítani a mentális
fáradtságot, kimerültséget, szédülést, szorongást, idegességet és ideges
feszültséget.

Képes felfrissíteni az elmét pozitív hozzáállás kialakításával és a negatív érzelmek
kiküszöbölésével.

Azt is gondolják, hogy ennek az illóolajnak a belélegzése növeli a koncentrációt
és az éberséget. A citromolaj ezért helyiségfrissítőként is használható irodákban.

Érdekes tény: Egy japán tanulmány megállapította, hogy a citromolaj permetezése
zsúfolt irodaházba 54%-kal csökkentette az alkalmazottak gépelési hibáit.

Használható külső sebek, valamint fertőző betegségek leküzdésére.

A citromolaj erős és tartós antiszeptikus hatással rendelkezik, erősíti az
immunrendszert.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz



Felhasználási előnyök:

● Természetes módon tisztítja a testet és segíti az emésztést.
● Támogatja az egészséges légzési funkciót.
● Elősegíti a pozitív hangulatot és a kognitív képességeket.

Érzelmi előnyök:

● Elősegíti a fókuszt és a tisztaságot.
● Felébreszti az érzékeket.
● Segít leküzdeni a zavartságot vagy a kételyeket, fáradtságot, túlterheltséget és

a lelkesedés hiányát.

Népszerű felhasználások:

● Diffúzorba keverjünk citromolajat, borsmenta és levendulaolajjal, segítve a
szezonális légúti kellemetlenségeket.

● Használjunk citromolajjal átitatott törlőkendőt a bőrbútorok és más
bőrfelületek vagy ruhák védelme érdekében.

● A citromolaj kiváló gyógymód az ezüst és más fémek elszíneződésének korai
szakaszában.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● A citrom illóolaj helyi alkalmazását követően legalább 12 órát várjunk, mielőtt

kitennénk magunkat napsugárzásnak.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/citromolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/citromolaj-hatasa


Az ausztrál eukaliptuszolaj a legnagyobb "légzési örömet" nyújtja az összes
eukaliptuszolaj közül.

Nagy sokoldalúság jellemzi. A gyermekek bőre nagyon jól tolerálja, de felnőttek
számára is hasznos.

Különösen ajánlott a felső légúti betegségek kezelésére. Csökkenti a nyálkahártya
duzzanatát és torlódását, megkönnyíti a légzést, köptető, gyulladáscsökkentő és
vírusellenes hatása van.

Segít orrfolyás, köhögés, hörghurut, megfázás, influenza esetén.

Az eukaliptuszolaj olajos textúrájú és nem túl sűrű, illata pedig olyan intenzív, hogy
taszítja a szúnyogokat, legyeket, rovarokat és bolhákat.

Kenőcsök, krémek előállítására, szájvizek összetevőjeként és belégzésre használják.
Alkalmazható a bőr tisztítására és fertőtlenítésére - a vízben feloldott
olajcseppek ideális bőrápoló folyadékot hoznak létre.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-megfazasra


Felhasználási előnyök:

● Segíti a tiszta légzést.
● Támogatja az általános légúti egészséget.
● Megnyugtatja a fáradt, fájó izmokat.

Érzelmi előnyök:

● Segít az embernek visszanyerni saját egészségre való felhatalmazását,
önigazolását és önszeretet.

Népszerű felhasználások:

● A légzőszervi fertőzések tüneteinek enyhítésére használhatunk 3-5 csepp
olajban oldott oldatot a mellkason és a háton (naponta legfeljebb 4
alkalommal).

● Keverjük össze a ciprus és a grapefruit illóolajat frakcionált kókuszolajjal, és
dörzsöljük a problémás területeket, hogy a bőr feszesebb, fiatalosabb
megjelenést nyújtson.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a

bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.
● Ha folyamatosan gyógyszereket kell szedned, ne használj rendszeresen

eukaliptuszolajat. Megakadályozhatja bizonyos gyógyszerek teljes működését.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/eukaliptuszolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/eukaliptuszolaj-hatasa


A fahéjolaj a ceyloni fahéjból nyert illóolajok egyike. Ez a kicsi fa Ázsia régióiból
származik, főként Srí Lankáról és Indiából.

Édes illata és világos sárga színe jellemzi. A fahéjolajat széles körben használják a
kozmetikumokban (pl. test kozmetikumokban), a gyógyszeriparban, az
élelmiszerekben (pl. édességek ízesítéséhez) és mindenekelőtt az aromaterápiás
iparban.

A különböző aromaterápiás módszereknek köszönhetően a fahéjolaj jótékony
hatással lehet nemcsak testünkre és érzékszerveinkre, hanem jelentősen javíthatja
közérzetünket is.

Kutatások kimutatták, hogy a fahéjolaj hatóanyagai képesek csökkenteni a
vércukorszintet és növelni az inzulin aktivitást.

Ez azt jelenti, hogy az olaj hasznos lehet a magas glükózszint és a cukorbetegség
tüneteinek leküzdésében.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-a-cukorbetegseg-kezelesere
https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-a-cukorbetegseg-kezelesere


Felhasználási előnyök:

● Fenntartja az egészséges immunrendszert.
● Elősegíti a száj egészségét.
● Segít enyhíteni a fájó izmokat és ízületeket.

Érzelmi előnyök:

● Elősegíti a biztonságérzetet.
● Támogatja az egészséges kapcsolatokat, az egészségügyi határokat és az

egészséges szexualitást is.

Népszerű felhasználások:

● Tegyünk 2-3 cseppet egy spray palackba a gyors és hatékony tisztító spray
előállításához.

● Hígítsuk hordozóolajjal, majd télen vigyük fel a fájó izületekre.
● Megfázás és testhűtés esetén érdemes néhány csepp olajat hozzáadni a

fürdőhöz, vagy a mellkasra és a lábfejre dörzsölni, miután más kozmetikai
olajban hígítjuk.

● Ha az emésztőrendszer betegségeit tapasztaljuk, érdekes megoldás lehet,
különösen a hasüreg fájdalmas görcsei esetén, ha gyengéd hasmasszázst
végzünk fahéjolajat tartalmazó olajok használatával.

Óvintézkedések:

● Néhány ember allergiás a fahéjra. Ügyeljünk arra, hogy kerüljük a fahéjolajat
vagy a fahéjolajat tartalmazó termékeket, ha fahéjallergiánk van.

● A széles körű használat előtt mindig ellenőrizzük a bőr érzékenységét. Bármely
olaj túlzott használata bőrérzékenységet okozhat.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/fahejolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/fahejolaj-hatasa


A jázminolaj illóolajként ismert, melyet illatterápiában használnak az egészség és a
közérzet javítására.

A terméket a kozmetikai iparban is használják természetes bőrápolási termékek
összetevőjeként. A tiszta jázminolaj otthoni hajmaszkok összetevőjeként is
használható.

Ezenkívül gyulladásgátló, baktériumölő, gyógyító, hidratáló és ránctalanító
tulajdonságokkal rendelkezik, és ápoló összetevőként, például pattanás elleni
kozmetikumokhoz is hozzáadják.

Antidepresszáns - oldja a stresszt és a szorongást, pozitív hatással van a
lelkiállapotra. A jázmin illata serkenti a testet a boldogság hormonjának
kiválasztására.

Támogatja a sebek gyógyulását, a kelések nyomát, a striákat és a hegeket.

Csökkenti az izomfeszültség állapotát, ezért nyugtatásra és ellazulásra használják.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-striak-ellen


Felhasználási előnyök:

● Gyakran használják masszázsterápiában, valamint az izmok és ízületek
támogatására.

● Támogatja a keringési rendszert.
● A stimuláló aroma elősegíti az erő, a melegség és a vitalitás érzését

Érzelmi előnyök:

● Segít kigyógyulni a végetért kapcsolatokból.

Népszerű felhasználások:

● Vigyük fel a hasra a PMS tüneteinek kezelésére.
● Keverjünk össze egy cseppet a kondicionálóval a tenyérben, majd vigyük fel a

hajra és a fejbőrre a további tápláló és hidratáló előnyök érdekében.
● Alkalmazzuk az impulzus pontokra, hogy csillapítsuk az ideges feszültséget és

felemeljük a hangulatot.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a

bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.



A levendulaolajat még a kisgyermekek bőre is nagyon jól tolerálja, így a baba- és
csecsemőápolási termékekben használt alapvető olajok közé tartozik (pl. Krémek
és kenőcsök összetevőjeként).

Erős görcsoldó tulajdonságokkal rendelkezik. Vérnyomáscsökkentő és
fájdalomcsillapító tulajdonságokkal is bír.

A levendulaolaj ellensúlyozza az alvászavarokat, ellazítja az elmét, enyhíti a
szorongást és a frusztrációt, valamint békét és önuralmat teremt.

Segít allergiás vagy fertőző eredetű bőrproblémák esetén. Regenerálja a bőrt,
megkönnyíti a gyógyulást és csillapítja az irritációt, ami kiváló kiegészítője minden
bőrápoló és ápoló terméknek.

Rovarölő és rovarriasztó tulajdonságairól is ismert (népszerű molylepke űző).

A levendulaolajat szappanok, krémek, fürdő adalékanyagok és dezodorok
előállítására használják. Számos parfüm alapja.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-magas-vernyomas-ellen


Felhasználási előnyök:

● Széles körben használják nyugtató és pihentető tulajdonságaiért.
● Segíti a bőr gyors helyreállítását.
● Könnyíti az izomfeszültséget.

Érzelmi előnyök:

● Könnyíti a szorongást vagy a félelmet.
● Erősíti a biztonság és a béke érzését.
● Segít bizalmat építeni az emberek iránt.

Népszerű felhasználások:

● Adjunk néhány csepp levendulát párnákhoz, ágyneműkhöz vagy lábfejünkhöz
az éjszakai alváshoz.

● Töltsünk fürdővízbe a stressz elűzéséhez, vagy vigyük fel a halántékra és a
tarkóra az izomfeszültség enyhítése érdekében.

● Aroma Diffúzorral párologtassunk tiszta levendulaolajat vagy legalább 30
másodpercig lélegezzük be közvetlenül a palackból, ha szükséges a hangulat
kezeléséhez.

Óvintézkedések:

● Ne használjunk levendulát, levendulaolajat és a megfelelő készítményeket, ha
allergiásak vagyunk a gyógynövényre.

● A levendulaolaj (és más illóolajok) használata előtt mindig ellenőrizni kell a
toleranciát a karunkon: Tegyünk egy csepp illóolajat a karunk görbületébe, és
óvatosan dörzsöljük be. Ha az érintett bőrfelület pirosra vált, viszketni kezd,
akkor nem szabad használni az olajat!

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/levendulaolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/levendulaolaj-hatasa


A narancs gyümölcsöt mindannyian ismerjük, de az a tény, hogy Kínából érkezett
Európába, még meglephet minket.

Természetes narancsolajat nyernek ki a narancshéj kivonása során. Erős, édes és
frissítő narancs illat jellemzi.

A narancs olaj illata ellazít és megnyugtat, lehetővé teszi a vidám hangulat
elérését.

Különösen hiperaktív, nyugtalan embereknek ajánlott. Csodálatos módon enyhíti a
neuralgiát, a stresszt, a fáradtságot, megkönnyíti az elalvást, ellazítja a testet és a
lelket.

A kozmetológiában fanyar és tonizáló tulajdonságai miatt értékelik. Ezért különösen
ajánlott zsíros és pattanásos bőr ápolására.

Támogatja a herpesz, rovarcsípés és vágások kezelését. Erősíti a kötőszövetet,
regeneráló, feszesítő és cellulit ellenes hatása van a bőrre.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-almatlansag-ellen


Felhasználási előnyök:

● Erőteljes tisztítószer.
● Véd a szezonális és környezeti fenyegetések ellen.
● Magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, amelyek nélkülözhetetlenek az

általános egészséghez.
● Felemelő az elme és a test számára.

Érzelmi előnyök:

● Enyhíti a bizonytalanság érzését.
● Serkenti a kreativitást.
● Kihozza az ember játékosságát és humorérzékét.

Népszerű felhasználások:

● Használjuk univerzális spray-ben a felületek tisztításához.
● Párologtassuk diffúzorral a hangulat és az energiaszint felemelésére és a

levegő frissítésére.
● Tegyünk egy cseppet az ing gallérjára, dörzsöljük be a hajat, vagy félelem,

kétség vagy szorongás idején lélegezzük be aroma diffúzor használatával.

Óvintézkedések:

● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● A széles körű használat előtt mindig ellenőrizzük a bőr érzékenységét. Bármely

olaj túlzott használata bőrérzékenységet okozhat.
● A narancsolaj fototoxikus, ezért nem szabad külsőleg használni, ha napozást

tervezünk.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/narancsolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/narancsolaj-hatasa


A pacsuliolaj a Patchouli nevű növényből származik - egy trópusi ázsiai növény,
amely ennek az olajnak az alapanyaga.

A pacsuli olaj sejtregeneráló, kiváló a bőr öregedése ellen. Összehúzó hatása
csökkenti a bőr megereszkedését és a csúnya redők képződését.

Ez az egyik legaktívabb illóolaj a korpásodás és a bőr gombás fertőzései ellen.

Ezenkívül parazitaellenes hatást fejt ki, és segít a különböző bőrproblémákban.

Az olaj hipnotikus illata az egész világon ismert. Az eredeti olajat vagy szintetikus
megfelelőit széles körben használják krémekben, testápolókban, dezodorokban,
testparfümökben, légfrissítőkben és még sok másban.

A pacsuliolaj többirányú és sokoldalú hatása miatt számos betegségben
alkalmazzák. Használhatjuk belégzés és trandermális (bőrre történő felhordás)
formájában is.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz



Felhasználási előnyök:

● Megalapozó, kiegyensúlyozó hatás az érzelmekre.
● Csökkenti a ráncok, hegek és striák megjelenését.

Érzelmi előnyök:

● Enyhíti a bizonytalanság érzését.
● Ösztönzi az önszeretetet és elfogadást önmagaddal szemben.
● Segít enyhíteni a szorongást és a stresszt.

Népszerű felhasználások:

● Kombináljuk borsmentával, és kenjük a homlokra, a halántékra vagy a nyak
hátsó részére a feszültség megkönnyítésére.

● Használjunk egy-két cseppet, hogy csökkentsük a ráncok, hegek vagy
problémás bőrterületek megjelenését, vagy adjuk hozzá kedvenc hidratáló
krémünkhöz.

● Kombináljuk Vetiverolajjal, és vigyük fel a talpunkra, hogy segítse az érzelmek
nyugtatásában.

● Tegyünk 10 cseppet kedvenc ízesített illóolajunkból egy beltéri vízzel töltött
diffúzorba. Hagyjuk, hogy az illat megtöltse a szobát.

Óvintézkedések:

● Tartsuk távol gyermekektől.
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Kerüljük a szemmel, a belső füllel és az érzékeny területekkel való érintkezést.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/pacsuliolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/pacsuliolaj-hatasa


Az aromaterápiában használt rozmaringolaj segít csökkenteni a stresszt és az idegi
feszültséget, serkenti a szellemi aktivitást, enyhíti a fáradtságot és támogatja a
légzési funkciókat.

A koncentráció és az éberség fokozására is használják. A rozmaringolaj illata
serkenti az étvágyat, és ismert, hogy csökkenti a feszültségek során felszabaduló
stresszhormonok szintjét is.

A rozmaring illóolaj belégzése erősíti az immunrendszert antioxidáns
tulajdonságainak köszönhetően. Hatékonyan tisztítja a légutakat, csillapítja a torok-
és orrdugulást.

A hígított rozmaringolaj helyileg alkalmazható. Masszázsként segít csökkenteni a
fájdalmat, csillapítja a gyulladást, megszünteti a fejfájást és serkenti a
vérkeringést. Ennek az olajnak az antibakteriális, antiszeptikus, összehúzó,
antioxidáns és tonizáló tulajdonságai jótékonyan kiegészítik azokat a bőrápolási
termékeket, amelyek célja a száraz vagy zsíros bőr, ekcéma, gyulladás és pattanások
megnyugtatása, sőt gyógyítása.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz

https://jopofabolt.hu/collections/illoolajok-kimerultseg-faradtsag-ellen
https://jopofabolt.hu/collections/parasitas-az-immunrendszer-szamara


Felhasználási előnyök:

● Támogatja az egészséges emésztést.
● Segít csökkenteni az ideges feszültséget és a fáradtságot.

Érzelmi előnyök:

● Bátorítja a mentális terjeszkedést, a tisztánlátást és a belátást.
● Segít megbirkózni a változással.
● Segít a bizalom érzésének kialakításában.

Népszerű felhasználások:

● Fürdő - a rozmaringolajat tartalmazó aromás fürdő felderíti az elmét,
megkönnyítve a gondolkodást és a koncentrációt.

● Masszázs - 3-5 csepp illóolajat adjunk hozzá 12 csepp hordozóolajhoz, majd a
kezeket körkörös mozdulatokkal masszírozzuk.

● Párologtatás - csak adjunk hozzá néhány csepp illóolajat egy forró vizes
edénybe, párásítóba vagy aroma kandallóba.

Óvintézkedések:

● A kozmetikumok vagy a masszázsolajok túladagolása bőrirritációt vagy
túlérzékenységet okozhat, ezért a rozmaringolaj toleranciáját az első használat
előtt ellenőrizni kell.

● Mivel az illóolaj hatékony az alacsony vérnyomás ellen, a magas
vérnyomásban szenvedőknek szintén tartózkodniuk kell a használatától, vagy
konzultálniuk kell a háziorvosukkal.

● Tartsuk távol gyermekektől.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/rozmaringolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/rozmaringolaj-hatasa


A rózsaolaj gyógyító tulajdonságai már az ókorban ismertek.

Amellett, hogy összehúzza, tonizálja és puhítja a bőrt, regenerálja és tömíti az
ereket, amely az emberi test minden szintjén stimulálja az energetikai rezgéseket.

A rózsaolaj nyugtató és antidepresszáns tulajdonságokkal is rendelkezik.

Stresszel kapcsolatos rendellenességek, álmatlanság és idegi feszültség esetén
ajánlott. Ezenkívül jó antiszeptikus, és ideális bakteriális és vírusos fertőzésekre.

Az afrodiziákumok kívánatos összetevője.

A rózsaolaj a szív, a keringési rendszer, a máj, a gyomor és a méh tonikjaként is
működik, és segít megtisztítani a szervezetet.

Határozottan sokoldalú, mivel szabályozza az étvágyat, megelőzi és enyhíti a hasi
görcsöket, székrekedést és hányingert.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz



Felhasználási előnyök:

● Segít egyensúlyban tartani a bőr nedvesség szintjét.
● Csökkenti a bőrhibák megjelenését.
● Elősegíti az egyenletes bőrszínt és az egészséges arcszínt.
● Érzelmileg felemelő.

Érzelmi előnyök:

● Enyhíti a félelem, a stressz érzését.
● Lágyítja az ember szívét, és segít gyógyítani az önmagával és másokkal való

kapcsolatokat.

Népszerű felhasználások:

● Diffúzorral párologtassunk reggel az energia és a vitalitás elősegítése
érdekében.

● A rózsaolaj előnyös a limbikus rendszer számára, ha aromásan használják.
Naponta masszírozzunk egy kis mennyiséget a mellkasunkra, majd lélegezzük
be kezünkből az illatot.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a

bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/rozsaolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/limbikus-rendszer
https://jopofabolt.hu/collections/rozsaolaj-hatasa


A szantálfaolaj olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint például az izmok és az
erek ellazítása, ami pihentető és nyugtató hatást eredményez.

Ennek köszönhetően a szantálfaolaj használható a neuralgia, a köhögés vagy a
görcsrohamokkal járó betegségek kezelésére.

Diasztolés hatása miatt ez az illóolaj javítja a tüdő szellőzését és megkönnyíti a
köptetést. Ezenkívül harcol a köhögést okozó fertőzések ellen (megfázás, influenza,
mumpsz), mivel vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik.

Görcsoldó tulajdonságainak köszönhetően a szantálfaolaj pihentetheti a beleket
és a hasizmokat.

Nagyon hatékonyan támogatja a gázok eltávolítását a szervezetből, és véd a túlzott
képződés ellen is.

A szantálfa illóolajat az elme munkájának javítására is használják. Nagyon pozitív
hatással van a koncentráció támogatására és a memória javítására.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz



Felhasználási előnyök:

● Elősegíti az egészséges, sima bőrt.
● Csökkenti a hegek és foltok megjelenését.
● Fokozza a hangulatot.
● Gyakran használják a meditációban a földelő és felemelő tulajdonságai miatt.

Érzelmi előnyök:

● Segíti az embert az ima és a meditáció mentális és lelki állapotába való
belépéskor.

● Nyugtatja az elfoglalt elmét.
● Enyhíti a szorongást vagy aggodalmat.
● Elősegíti a pihenést és a békét.

Népszerű felhasználások:

● Helyileg dörzsöljük be a talpat vagy gyomor alját, hogy elősegítse az
emésztést.

● Diffúzorral, vagy helyileg alkalmazható a feszültség, a stressz és a fáradtság
csökkentése érdekében.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a

bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/szantalfaolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/szantalfaolaj-hatasa


A teafaolaj valójában kivonat az Ausztráliában található teafa ( Melaleuca
alternifolia ) leveleiből. A kontinens lakói évszázadok óta élvezik ennek a növénynek
az előnyeit.

A teafaolaj vékony olaj, világos sárga színű és intenzív kámfor illatú. Rendkívül
sokoldalú természetes kozmetikum, amely ápolja és gyógyítja a bőrt.

A Malaleuca alternifolia olaj antibakteriális, vírusellenes és gombaellenes
tulajdonságokkal rendelkezik.

Segít a megfázás, az orrfolyás és az influenza elleni küzdelemben, valamint
enyhíti a torok- és ínybetegségeket.

Enyhíti a fejbőr problémáit, segít a vírusos és bakteriális fertőzésekben, beleértve a
herpeszt is, felgyorsítja a sebgyógyulást, segít a repedt lábak ápolásában
enyhíti a viszketést a rovarcsípések után.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz



Felhasználási előnyök:

● Elősegíti az egészséges immunműködést.
● Véd a környezeti és szezonális fenyegetések ellen.

Érzelmi előnyök:

● Lehetővé teszi, hogy szeressük magunkat, bízzunk saját képességeinkben,
élvezzük saját jelenlétünket.

Népszerű felhasználások:

● Arctisztításhoz: A hozzáadott tisztító tulajdonságok érdekében kombináljunk 1
cseppet az arctisztítóval vagy hidratálóval.

● Borotválkozás után vigyük fel a bőrre, hogy megakadályozza a borotválkozás
égési nyomait.

● A körmök tisztítása és megerősítése: Zuhanyozás után vigyük fel a körmökre
és a körömágyra.

● Arcgőz esetén: Adjunk 1-5 cseppet egy gőzölgő tálba forró vízzel, és fedjük le
a fejünket és a tálat is egy törölközővel. Kiváló kényelmet nyújt az
orrmelléküregekben és a légzőrendszerben, valamint fokozza a bőr egészségét.

● Diffúzorban: Önmagában, vagy eukaliptusszal és levendulával kombinálva
használjuk szükség szerint a nap folyamán, különösen akkor, ha megfázás és
influenza kerülget.

Óvintézkedések:

A teafaolajnak a bőrre történő felvitele irritációt okozhat, különösen akkor, ha
nem oldódik fel megfelelően, vagy magasabb koncentrációban használjuk.

További információ itt: https://jopofabolt.hu/collections/teafaolaj-hatasa

https://jopofabolt.hu/collections/teafaolaj-hatasa


A vaníliaolajat számos területen használják: a főzéstől, a kozmetikumokon
keresztül, az aromaterápián át a gyógyszeres kezelésig.

Ez az anyag megnyugtatja az idegeket, enyhíti a stresszt és a szorongást, segít
leküzdeni az álmatlanságot és javítja a hangulatot.

Kiválóan küzd a periódus fájdalmaival is. A vaníliaolajban található antioxidánsok
semlegesítik a szabadgyököket és védik a szervezetet a fertőzésektől.

A vaníliaolaj bizonyos hormonok, például a tesztoszteron és az ösztrogén
szekrécióját is serkenti, amelyek befolyásolják a libidót.

Ezért a vaníliaolaj szisztematikus adagolása impotenciában, merevedési zavarban
vagy libidóvesztésben szenvedő betegeknek enyhítheti problémáikat.

A vaníliaolaj hatékonyan taszítja a legyeket, a szúnyogokat és leküzdheti a
kellemetlen szagokat.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz



Felhasználási előnyök:

● Küzd a depresszió és szorongás ellen.
● Erősíti a libidót.
● Elősegíti a pihentető, mély alvást.

Érzelmi előnyök:

● Erőteljes hangulatjavító.
● Nyugtató és pihentető hatást áraszt.

Népszerű felhasználások:

● A test és a lélek ellazításához: Masszírozzunk 10 csepp vaníliaolaj a nyakba,
lábakba, mellkasba és gyomorba. Enyhíti az izomfájdalmakat, a PMS görcsöket,
a szorongást, és antibakteriális szerként működik.

● Az alvási problémák javítására: Lélegezzünk be 3-5 csepp vaníliaolajat
lefekvés előtt, vagy készítsünk saját vaníliaolajos fürdőt 5-10 csepp meleg
vízhez való hozzáadásával.

● Parfümként: Adjunk 10-20 cseppet egy spray-palackhoz, és keverjük össze
egyenlő részekben hordozóolajjal (például jojoba- vagy mandulaolajjal) és
vízzel. Ezt a vaníliaolaj keveréket permetezhetjük a lepedőre, a bútorokra, a
testre és a hajra.

Óvintézkedések:

● Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.
● Ügyeljünk arra, hogy szem, száj és egyéb érzékeny területek környékére ne

kerüljön!
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Az illóolajokat mindig hígítsuk hordozóolajjal, és végezzünk tapasz tesztet a

bőr egy kis részén, mielőtt az egész testre felvinnénk.



A Fülöp-szigeteken és Indonéziában őshonos, de manapság például Madagaszkáron
is termesztett ylang-ylang fa (Cananga odorata) virágait ylang ylang néven
emlegetik.

Egy liter olaj előállításához körülbelül 50 kilogramm Cananga odorata virágra van
szükség, amelyeket hagyományosan kézzel szednek napkelte előtt.

A Ylang Ylang számos szinten nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik. Erőteljes
nyugtató, amely sok stresszel kapcsolatos rendellenességet enyhít.

Segít depresszióban, álmatlanságban és szorongásban.

Támogatja a szellemi tevékenységet. Antidiabetikus, görcsoldó és antiaritmiás
hatása van, csökkenti a vérnyomást.

Fontos szerepet játszik a hormonok kiegyensúlyozásában és a faggyú
kiválasztásában, így hatékony szövetségese a bőrproblémáknak, a száraz vagy
zsíros bőrnek és a sérült hajnak.

Javasolt alkalmazás: Párologtatáshoz, masszázshoz, aromafürdőhöz



Felhasználási előnyök:

● Segíti a hormonok egyensúlyát.
● Elősegíti az egészséges bőrt és hajat.
● Emeli a hangulatot, miközben nyugtató hatást fejt ki.

Érzelmi előnyök:

● Segít gyógyítani az érzelmi traumákat, megtalálni a belső örömöt.

Népszerű felhasználások:

● Tegyünk néhány csepp Ylang Ylangolajat fürdővízünkbe a kikapcsolódáshoz.
● Frissítsük bőrünket aromaterápiás gőzös arcápolással a Ylang Ylang illóolaj

használatával.
● Adjunk Ylang Ylangolajat kókuszolajhoz a mély hajbalzsam érdekében.
● Masszírozzuk be a vállunkat vagy a hátunkat, vagy használjuk aromásan a béke

elősegítésére.
● Az érzelmi egyensúly érdekében lélegezzük be az olajat akár közvetlenül az

üvegből.

Óvintézkedések:

● Tartsuk távol gyermekektől.
● Terhesség vagy szoptatás alatt forduljunk orvoshoz tanácsot kérni.
● Kerüljük a szemmel, a belső füllel és az érzékeny területekkel való érintkezést.
● Az ylang-ylangolaj hígítatlanul irritáló hatást gyakorolhat a bőrre. Ezért mindig

alapolajjal vagy más hordozóval kell összekeverni.



Az aromaterápiával - a holisztikus terápia alternatív formájával, egyszerűen egy
mély lélegzettel fellendítheted mentális egészséged, enyhítheted szorongásod.

A szaglást a szaglóideg közvetíti, mely közvetlenül a limbikus rendszerbe az agy
érzelmi feldolgozó központjába vezet.

Függetlenül attól, hogy milyen illóolajat használsz, borsmenta, levendula,
citrusfélék, szükséged lesz egy Aroma Diffúzor készülékre az illatok terjesztéséhez
az otthonodban.

Válogass kollekciónkból, hogy az illóolajjal történő tér illatosítás a feltöltődés
hatékony időszaka legyen.

Kövess minket a közösségi oldalakon is!

Facebook: https://www.facebook.com/jopofabolt/
Instagram: https://www.instagram.com/jopofabolt/
Pinterest: https://www.pinterest.com/jopofabolt/

https://jopofabolt.hu/collections/aroma-diffuzorok
https://www.facebook.com/jopofabolt/
https://www.instagram.com/jopofabolt/
https://www.pinterest.com/jopofabolt/

