
 

 

Citrom  BIO illóolaj felhasználása 
 

Javasolt alkalmazás 

Párologtatásra, légfrissítésre (diffúzorba). Frissítő aromafürdő 

készítéséhez, masszázshoz, száraz inhalációhoz, bőrápolásra, arc gőzölésére 

(zsíros bőr kezelésekor), hajápolásra, szaunázáshoz, adalékként konyhai 

felülettisztításhoz, felmosó szerekhez. 

Egészségre gyakorolt hatásai: A citromolaj egyszerre nyugtató és vitalizáló 

hatású, erősen antiszeptikus, antibakteriális, és antivirális hatású, serkenti a 

szervezet természetes védekezőképességét, ezért megfázás, légúti panaszok 

esetén is alkalmazható. Tisztítja és tonizálja a bőrt és a nyirokrendszert. 

Visszérpanaszok, valamint zsíros pattanásos bőr esetén is jól alkalmazható 

érszűkítő, mikrocirkulációt fokozó hatása miatt. Segíthet a reuma, köszvény, 

ízületi gyulladások, ízületi fájdalmak enyhítésében is. Feszültségoldó, stimuláló 

olaj. Frissít, élénkít, csökkenti a szellemi fáradtságot, fokozza a 

koncentrációképességet és a teljesítményt. 

Gyakorlati felhasználás 

Az olaj könnyedén keverhető más alap olajakkal, ezáltal kiváló masszázs 

keverék készíthető. Masszázskeverék készítéséhez keverj 20 csepp Calivita 

BIO citromolajat 50 ml növényi olajba. Ha alacsonyabb koncentrációjú 

keverékre van szükség, elég 10 csepp illóolajat keverni 50 ml növényi olajba. 

Használhatod a bőr vitalizálására, a nyirokkeringés fokozására, de segít a 

lerakódott zsírpárnák és a cellulit eltüntetésében is. Tehetsz 1 cseppet egy 

borsónyi pattanás elleni krémre is, illetve az alacsonyabb koncentrációjú 

krémet használhatod visszérpanaszok ellen is, finom mozdulatokkal kezelve az 

érintett területet. A magasabb koncentrációjú keverék segíthet a reuma, 

köszvény, ízületi gyulladások, ízületi fájdalmak enyhítésében is. 

Párologtatáshoz: a szoba méretétől függően tegyél 3-5 cseppet a párologtatóba 



 

 

vagy diffúzorba. Párologtatva a szoba levegőjének frissítésé‐ re, 

szagtalanítására, fertőtlenítésére használható. Az illóolajat vírusölő és 

antimikrobás hatása miatt használják kórtermek és orvosi várók levegőjének 

fertőtlenítésére is. Használható bölcsődék, óvodák, iskolák termeiben vagy 

bármilyen zárt térben, ahol nagyobb létszám miatt fokozott a fertőzés veszély. 

A kisgyermekeknél csak párologtatásra használjuk, nagyon jó levegőtisztító, 

fertőtlenítő hatása van. Mivel a kicsik szaglószerve igen érzékeny csak 1-2 

cseppet tegyünk a párologtatóba és azt is a szoba gyermektől távoli részében 

helyezzük el. Érdekessége, hogy bár a citromolaj alapvetően frissítő, élénkítő 

hatású, a hiperaktív gyermekeket nyugtatja. 

Aromafürdőhöz: keverj 5-10 csepp citromillóolajat 1 dl mézhez, és ezt keverd 

nem túl forró fürdővízbe. 

Emulgeálószerként használhatsz tejet, tejszínhabot, vagy 5 ml hordozó olajat. 

A citromos aromafürdő csökkenti a vérnyomást, serkenti a vérkeringést, így 

hatásos a narancsbőr kezelésében. 

Szaunázáshoz: csepegtess a szauna kanálban lévő vízbe Calivita BIO citrom 

illóolajat és élvezd annak nyugta‐ tó, mégis frissítő hatását. A dézsába csak 

akkor tegyél olajat, ha az adott szaunamenet alatt más illatot nem tervezel 

használni. Keverheted az illatanyagot jégbe is, így az olvadáskor folyamatos 

intenzív élményt biztosít. Közvetlenül a kövekre soha ne tégy illóolajat. Nehéz 

megmondani, hogy mennyi olajat használj, mert az sok mindentől függ. 

Figyelembe kell venni, a szauna méretét, a bent ülők számát és a már bent 

kialakult páratartalmat is, de a legfontosabb az illat töménysége, tisztasága. 

Mindig óvatosan kezdjünk kevesebb illattal. Ha kevésbé érezzük az illatot, vagy 

intenzívebb élményre vágyunk, úgy fokozatosan emelhetjük a mennyiséget. 

Arcgőzölés: Az otthoni arcgőzölés fontos szerepet játszik az arcbőr tisztán 

tartásában. Forralj fel egy liter vizet, és öntsd bele egy nagyobb méretű tálba, 

vagy az eldugaszolt mosdókagylóba. Tégy bele 3-4 csepp citrom illóolajat. Hajolj a 

forró víz fölé, majd fogj egy törülközőt, és borítsd magadra egyfajta buraként, 

hogy a gőz kifejthesse hatását, és a meleg ne szökjön ki. Vigyázz, nehogy 



 

 

leforrázd magad! A citromolaj fertőtlenítő, frissítő hatású, a zsíros bőr ápolására 

különösen ajánlott. 10 perc gőzölés után, folytasd a megszokott lépésekkel 

(arcradírozás, öblítés, mitesszerek kezelése, kitágult pórusok összehúzása). A 

citromos gőz felfrissíti az öregedő zsíros bőrt. 

Száraz inhaláció: cseppents 1-3 csepp citrom illóolajat textil vagy papír 

zsebkendőre, és közvetlenül lélegezd be, vagy tedd a mellkasodra, vagy magad 

mellé a párnádra. Ezt a módszert légzőszervi megbetegedések esetén érdemes 

alkalmazni, mert ilyenkor az olajok közvetlenül kerülnek az orr, a torok és a tüdő 

nyálka‐ hártyájára és meggyorsítják a gyógyulási folyamatot. A közvetlen be‐ 

légzés csak felnőtteknek ajánlott. 

Gyermekeknél csak kellő körültekintéssel, párologtatva ajánlott. 

Hajápoláshoz: Ha samponunkhoz teszünk belőle, fokozza a sampon tisztító 

erejét, zsírtalanít, korpátlanít, e mellett ragyogó fényűvé teszi a hajat. Tégy 1 

csepp citromolajat az egy hajmosáshoz szükséges mennyiségű samponodhoz 

és alaposan dörzsöld be a fejbőrödet, mosd meg, majd öblítsd le a hajad. 

Hajmaszk: Keverj 2 csepp Calivita BIO citrom illóolajat a hajpakoláshoz és 

hagyd hatni. 

Körömápoláshoz: tégy 1 csepp Calivita BIO citromolajat 1 mogyorónyi 

kókuszolajba és masszírozd át vele a körmök felületét és a körömágyat a 

törékeny körmök erősítésére. 

Fogápoláshoz: fogfehérítő hatása miatt tégy egy csepp Calivita BIO citrom 

illóolajat az OrganiCare BIO fogkefédre, majd tégy rá az OrganiCare Fresh 

lemon Herbal fogkrémből a tökéletes fogápolás érdekében. Használd ki a 

fogkrém és az illóolaj együttes hatását a professzionális szájhigéné 

érdekében. 

Bútorok ápolására: A citrom maga is gazdag természetes olajokban, ezért a 

háztartásban extra ápolást igénylő felületek tisztítására, ápolására is 

használhatod. Tégy kevés Oliva olajhoz 1-2 csepp citromolajat, így 

természetes bútorfényezőt kapsz, melyet puha rongy segítségével fa bútorok 

ápolására is használhatsz, ráadásul az így kezelt bútor a port is jobban 



 

 

taszítja majd. 

Padlóápoláshoz, felmosáshoz: tégy a felmosó vödörbe a CaliGreen általános 

tisztító mellé 5 csepp citromolajat, így a fertőtlenítő hatás mellett a kellemes 

illatot is élvezheted a takarítás után. Padlóápoló folyadékba szintén 

csepegethetsz belőle, a friss illa‐ tért és ápoló tulajdonsága miatt. 

Konyhai felülettisztítóként: Tégy egy szórófejes flakonba 10 cseppet vízzel 

hígítva és használd a műanyag konyhai felületekre. 

Tökéletes ezen kívül ruhák fertőtlenítésére is, az öblítőbe. 

Kézfertőtlenítésre: Cseppents 3 csepp Calivita BIO citrom illóolajat 50 ml 

kézfertőtlenítő gélbe, így kellemesebb lesz az illata, fokozza a fertőtlenítő hatást és 

a kezed is kevésbé szárad ki. 

Figyelmeztetés 

 Fototoxikus, UV sugárzás hatására barna foltokat okozhat a bőrön. Ne 

használd napozás, szolárium használata előtt legalább 12 órával.  

 A citromolajat ne használd forró fürdőzés esetén!  

 Csak külsőleges használatra!  

 Töményen ne használd!  

 A citromolajat tárold hűvös és sötét helyen, lehetőleg sötét üvegben, így 

akár másfél évig is megőrzi a minőségét.  

 Tartsd távol a gyermekektől! 

 Várandósság, szoptatás, ápolás vagy orvosi ellátás esetén, konzultálj 

orvosoddal! 

 Mivel az illóolajok használata gyermekek esetében különös odafigyelést 

igényel, ami kiterjed egy adott illóolaj fajtájára, tisztaságára, minősítésére, 

használati módjára illetve hígítására, mielőtt gyermekeknél szeretnéd 

használni, konzultálj a gyermekorvossal. A kisgyermekeknek ajánlott 

felhasználás szempontjairól tájékozódhatsz Dr. Csomai Zita: Gyermekbajok 

természetes gyógymódjai c. könyve alapján is. 

 Bőrön történő használat előtt végez bőrpróbát. Kerüld a szemmel, a belső 

fülekkel és az érzékeny területekkel való érintkezést! 


