
 

 

BIO levendula illóolaj felhasználása 
 
Javasolt alkalmazás 

Párologtatásra, légfrissítésre (diffú‐ zorba).  

Ellazulást elősegítő aromafürdő készítéséhez, szaunázáshoz. Arc és nyak 

ápolására, testápoló olaj készítéséhez.  

Egészségre gyakorolt hatásai:  

nyugtató, relaxáló, kiegyensúlyozó, javítja a koncentrációt. Alvást segítő, 

antiszeptikus, antibakteriális, gombaölő, fájdalomcsillapító, érzéstelenítő, 

értágító, gyulladáscsökkentő, csökkenti a bőr túlzott faggyútermelését. 

Gyakorlati felhasználás  

Provence-i hagyományok szerint a helyiségek, szekrények, fiókok illatosítására 

illatos párnákkal, virággal töltött vászonzsákok, levendula illatzsákok szolgálnak. 

Ha veszít az illatából a levendula zsák, vagy párna, tégy rá 1-2 csepp levendula 

illóolajat és élvezd a finom, friss levendula illatot még sokáig, ráadásul a molyokat 

is elűzi.  

A légtér frissítésére, hangulat javításra, stresszoldáshoz használd diffúzorban, 

vagy párologtatóban. Párologtatáshoz 3-4 csepp Calivita BIO levendulaolaj 

ajánlott.  

Fejfájás, migrén esetén:  

csepegtess néhány csepp Calivita BIO levendulaolajat növényi olajba és masszírozd 

vele finoman a homlok, illetve a ha‐ lánték tájékát. Bőr fertőtlenítésre, 

sebgyógyításra (horzsolás, enyhe égési sérülésre) : csepegtess néhány csepp 

Calivita BIO levendulaolajat növényi olajba és kend rá finom mozdulatokkal az 

érintett területre, illetve a seb környékére (ne a sebbe).  

Bőrgomba esetén:  

keverj 35 csepp Calivita BIO levendulaolajat 10 ml növényi olajba és naponta 2x 

kend be az érintett felületet. Ne feledkezz meg a belsőleges kezelésről sem (Pa‐ 

raprotex vagy Oregano Oil és bélflóra regenerálás)!  



 

 

Alvás segítéshez:  

párologtass Calivita BIO levendulaolajat lefekvés előtt , hogy pihentető légkört 

teremts a szobában. Masszírozz a talp bőrébe 35 csepp levendulaolajból és 10 

csepp növényi olajból készített keveréket, mely segíti a relaxációt, megkönnyíti az 

elalvást.  

Aromafürdő:  

 Vegyél 2 csésze Epsom sót és cseppents rá 8 csepp Leven‐ dula illóolajat, 

majd keverd össze. Öntsd bele az illóolajos sót egy kád meleg, de nem forró 

vízbe, várj egy kicsit amíg feloldódik és élvezd a relaxáló, izomlazító 

hatását 15-30 percig.  

 Cseppents 5-10 csepp Calivita BIO levendulaolajat 1 kanál tejbe, tejszínbe, 

adj hozzá 1 kanál mézet, vagy keverd közvetlenül a habfürdőhöz, és add 

hozzá a fürdővízhez. 10-15 perc fürdőzés után máris élvezheted az 

egészséges fürdő jótékony hatásait.  

Szaunázáshoz:  

Csepegtess a szauna kanálban lévő vízbe Calivita BIO levendula illóolajat és élvezd 

annak nyugtató, relaxáló, kiegyensúlyozó 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.  

Közvetlen belégzéshez: 

Cseppents 1-3 csepp Calivita BIO levendulaolajat egy papír zsebkendőre, és 

felváltva lélegezd be bal és jobb orrnyílásodon a frissítő aromát (8 éves kor előtt 

nem ajánljuk).  

 



 

 

Reumás fájdalmakra: 

Használd masszázsolajként (10 ml növényi olajba 35 csepp levendulaolaj) 

Samponban vagy hajkondícionálóban használva segíthet a hajhullás és a 

korpásodás megállításában és segíthet a haj egészségének megőrzésében. 

Használhatod házi készítésű szappanok, neutrális krémszappanok illatosítására.  

A levendulaolajat napozás után, körömvirágolajban vagy sheavajban elkeverve 

balzsamként is használhatod.  

Mosás után az öblítővízbe is csepegtetheted a levendula illóolajat, ha szeretnéd, 

hogy ruháid is átvegyék a kellemes levendulaolaj illatát.  

Illóolaj a gyerekszobában  

A biztonságos illóolaj használatra különösen oda kell figyelnünk a gyerekszobában 

mind az illóolaj típusának kiválasztása, mind az adagolás során.  

Csak 100%-os tisztaságú, lehetőleg BIO minősítésű illóolajat használj, ügyelj a 

megfelelő hígításra és minőségre. Kismamák és csecsemők kezelésére a lavandula 

angustifolia, vagyis az orvosi levendula a legmegfelelőbb.  

Álmatlanság, szorongás esetén:  

A legegyszerűbb módszer a párologta‐ tás, ilyenkor az aromalámpa víztartályába 

csepegtetünk az illóolajból, a helység nagyságától függően először csak 1-2 

cseppet, főleg kisbabák mellett, mert ők még nagyon érzékenyek a szagokra. 

Helyezzük a párologtatót a szoba gyermektől távoli részébe.  

Használhatunk aromás fürdőt is, ilyenkor 1 csepp illóolajat hordozóanyagban 

feloldunk és ezt a fürdővízhez keverjük. Kisbabáknál feszes izomzat esetén 1 

teáskanálnyi alapolajba 1 csepp levendula illóolajat keverve, lassú simító 

mozdulatokkal masszírozzuk át a problémás területet.  

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 tájékozód‐ 

hatsz Dr Csomai Zita: Gyermekbajok természetes gyógymódjai c. könyve alapján is.  



 

 

Figyelmeztetés  

 Csak külsőleges használatra!  

 Töményen ne használd!  

 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!  

 Bőrön történő használat előtt végez bőrpróbát.  

 Kerüld a szemmel, a belső fülekkel és az érzékeny területekkel való 

érintkezést!  

 


