
 

 

BIO tömjén illóolaj felhasználása 
Javasolt alkalmazás  

Párologtatásra, aromaterápiához, (párologtató edénybe vagy diffúzorba), 

aromafürdőhöz, bőrápolásra.  

Hatása:  

Élénkíti a spirituális nyitottságot, segíti a meditációt, lélekemelő hatású, emellett 

javítja, fejleszti a figyelmet, koncentrációt. Érzelmileg és energetikailag hasznos 

segítség a bánat és fájdalom idején.  

Egészségre gyakorolt hatásai:  

 Enyhíti a stresszt és a szorongást, csökkenti a negatív érzelmeket (jól 

kombinálható a Calivita BIO levendula olajjal).  

 A nyugalom és az egyensúly érzését keltő illattal rendelkezik, amellyel az 

általános jólét érzetét idézheti elő és segíthet az elalvásban.  

 Baktérium- és vírusellenes hatása van, támogatja az immunrendszer 

működését.  

 Helyileg alkalmazva elősegítheti a bőr tónusának, rugalmasságának 

megőrzését, megújulását.  

 Lassítja a bőröregedést.  

 Jó hatással van a porcszövet állagának megőrzésére, gátolhatja olyan 

gyulladáskeltő molekulák képződését, melyek szerepet játszanak pl. az ízületi 

gyulladások, visszérgyulladás, fájdalmas bél rendellenességek (IBS) 

kialakulásában.  

Gyakorlati felhasználás  

Párologtatáshoz:  

A szoba méretétől függően tegyél 3-5 cseppet a párologtatóba vagy aroma diffúzor 

vízzel töltött tartályába, vagy száraz diffúzor filckorongjára. Alkalmas a szoba 

levegőjének frissítésére, szagtalanítására, fertőtlenítésére, kihasználva annak 

vírusölő és antimikrobás hatását. Használata javasolt meditációhoz, jógázáshoz. 



 

 

Száraz inhaláció:  

Cseppents 1-3 csepp tömjén illóolajat textil vagy papír zsebkendőre, és közvetlenül 

lélegezd be, vagy tedd a mellkasodra, vagy magad mellé a párnádra. Ezt a módszert 

légzőszervi megbetegedések (fertőzések, gyulladások) esetén érdemes alkalmazni, 

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

nyálkahártyájára és meggyorsítják a gyógyulási folyamatot.  

Aromafürdőhöz:  

Keverj 5-10 csepp tömjén illóolajat 1 dl mézhez, és ezt keverd nem túl forró 

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

olajat. A tömjénes aromafürdő hangulatjavító, érzelmileg és energetikailag is 

támogató hatású.  

Helyi alkalmazás:  

Az olaj könnyedén keverhető más növényi bázis olajakkal, ezáltal kiváló krémek, 

testápolók, masszázskeverékek készíthetők. Masszázskeverék készítéséhez keverj 

20 csepp Calivita BIO tömjénolajat 50 ml növényi olajba. Ha alacsonyabb 

koncentrációjú keverékre van szükség, elég 10 csepp illóolajat keverni 50 ml 

növényi olajba.  

Használhatod a bőr vitalizálására, bőrhibák megjelenésének csökkentésére. 

Alkalmi használatra elég 1 csepp az aktuálisan felhasználni kívánt hidratáló krémbe 

keverve.  

Az alacsonyabb koncentrációjú krémet használhatod visszérpanaszok ellen is, 

finom mozdulatokkal kezelve az érintett területet, vagy visszérgyulladás esetén a 

krémmel bekenve, majd beborogatva a gyulladt visszér feletti bőr területet. 

Ízületi gyulladás, fájdalom esetén, az érintett ízületre kenhetsz még nagyobb 

koncentrációjú krémet (35 csepp 50 ml-ben). A hagyományos kínai orvoslásban 

évezredek óta használják véraláfutások, duzzanatok, sebek és traumás sérülések 

okozta fájdalom esetén is.  

Szemölcs kezelésére keverd a BIO tömjén olajat Calivita Oregano olajjal, és ezzel 

ecseteld a szemölcsöket naponta kétszer. (arány: 12 csepp Oregano olaj: 2 csepp 

Calivita BIO tömjén illóolaj)  



 

 

Figyelmeztetés  

 Csak külsőleges használatra!  

 Töményen ne használd!  

 Tárold hűvös és sötét helyen, lehetőleg sötét üvegben.  

 Tartsd távol a gyermekektől!  

 Várandósság, szoptatás, ápolás vagy orvosi ellátás alatt állsz, konzultálj 

orvosoddal!  

 Bőrön történő használat előtt végez bőrpróbát.  

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

érintkezést! 


