
 

 

Illóolaj kisokos 
 
Milyen olajokból áll a Calivita illóolaj kínálata  

 A Calivita bioillóolaj-családja 3 tagból áll: citrom, levendula és tömjén.  

Milyen kiszerelésben kaphatóak az illóolajok?  

 A citrom és a levendula 10 ml-es, míg a tömjén 5 ml-es kiszerelésben 

kapható.  

Miért ezek az illóolajok elérhetőek a Calivita hálózatában? 

 A citrom az egyik legsokoldalúbb, a levendula az egyik legközkedveltebb, a 

tömjén pedig az egyik legértékesebbnek tartott olaj.  

Milyen tanúsítvánnyal rendelkezik a Calivita illóolaj családja? 

 Mindhárom illóolaj bio tanúsítvánnyal rendelkezik, azaz megfelelnek a bio 

minősítés szigorú követelményeinek, így többek között igazoltan mentesek 

vegyszerektől, rovarirtószerektől, növényvédő szerektől és egyéb 

szennyeződésektől.  

Mi teszi prémium minőségűvé a Calivita illóolajokat? 

 A Calivita illóolajai 100% tisztaságúak, természetes növényi eredetűek, bio 

tanúsítvánnyal rendelkeznek. A hamisított vagy szintetikus, 

laboratóriumokban előállított illóolajokkal szemben nem alkalmazunk a 

termékben hígított, értéktelen hatóanyagot, töltőanyagokat, oldószereket, 

alkoholt, mesterséges illatanyagokat.  

Hogyan nyerjük ki az értékes olajat a növényekből?  

 A hatóanyagokat a frissen betakarított növények értékes részeiből (magvai, 

gyökerei, levele, szára, virága vagy más része) kíméletes eljárással nyerjük 

ki, így koncentráltan tartalmazzák a növények illékony alkotó‐ elemeit és 

magas-hatóanyagtartalom jellemzi őket. A levendula illóolajat 

vízgőzdesztillációs eljárással nyerjük ki friss levendulából. Ennek során a 

növényi részeken, nyomás alatt, forró gőzt áramoltatunk át. Ennek hatására 

felszabadul a növényből az illóolaj, keveredik a gőzzel, majd egy lehűtött 



 

 

csőrendszerbe kerülve az illóolajos gőz kondenzálódik, szétválik a víz és az 

értékes illóolaj. A tömjén illóolaj a tömjénfa gyantájából származik. A 

tömjénfa törzsét és ágait levágják, hogy a ragadós folyadék távozzon, ami 

megszáradva gyantamasszává szilárdul. Az olajat ezután 

vízgőzdesztillációval nyerjük ki. Egy liter illóolajhoz 10-20 kg gyanta 

szükséges. A citrom héja gazdag illóolajokban, ezért a citromolaj esetében 

nem gőzdesztillációs eljárást alkalmazunk, hanem a héjából préseljük ki az 

illóolajat ún. hidegsajtolással, hogy megőrizzük finom összetételét. Egy liter 

olaj kinyeréséhez kb. 3000 citrom héjára van szükség.  

Mi a különbség a növényi olajok és az illóolajok között? 

 A növényi vagy bázisolajok (mandulaolaj, jojobaolaj stb.) a növények olajos 

részeiből, például magjából vagy diószerű terméséből készülnek préseléssel. 

Az illóolajokat ezzel ellentétben a növény nem olajos részeiből (kérgéből, 

gyökeréből) és a növény aromás részeiből készítik, általában 

vízgőzdesztillációval. Éppen ezért az illóolajok koncentráltan tartalmazzák a 

növények illékony alkotóelemeit és néhány csepp is elegendő belőlük a 

jótékony hatás kifejtéséhez.  

Mire figyeljünk illóolaj vásárlásakor?  

 Illóolaj vásárlásánál kiemelten figyeljünk a megfelelő minőségű, megbízható 

forrásból származó termék választására. A hamisított vagy szintetikus, 

laboratóriumokban előállított illóolajoknál gyakran alkalmaznak a termékben 

hígított, értéktelen hatóanyagot, töltőanyagokat, oldószereket, alkoholt, 

mesterséges illatanyagokat. A legdrágább illóolajok esetében a leg‐ 

gyakoribb a hamisítás, például a rózsaillóolaj hígítása alkohollal, levendula 

illóolaj hamisítása spanyol zsálya illóolajjal, de előfordulhat a szintetikus 

benzaldehid keserű mandulaolajként való átcímkézése is. A Calivita 

természetes, növényi eredetű, bio tanúsítvánnyal rendelkező illóolajai ezzel 

szemben 100% tisztaságúak.  

 

 



 

 

Biztonságos-e az illóolajok használata? 

 A megbízható forrásból származó, minőségi illóolajok használata a címkén 

található előírások figyelembevételével teljesen biztonságos. Ha egy illóolaj 

hamisított vagy nem tiszta, kevésbé jótékony hatású, sőt fennállhat a 

veszélye, hogy a szervezetbe bejutó szennyeződések, nehézfémek 

irritációt, mellékhatásokat okoznak.  

Mire figyeljünk az illóolajok alkalmazásánál?  

 Mivel az illóolajok koncentráltan tartalmazzák a hatóanyagot, bőrön csak 

hordozóolajjal (pl. minőségi növényi olaj) hígítva vagy testápolóba keverve, 

kis mennyiségben szabad használni, hiszen irritálhat. A hordozóolaj segít a 

hatóanyagok bőrbe történő beszívódásában, valamint lassítja az illóolaj 

párolgási sebességét és védi az érzékeny bőrt. Annak érdekében, hogy az 

illóolajok minden előnyét élvezhessük, anélkül, hogy bőrérzékenységet vagy 

irritációt okoznának, használat előtt végezzünk bőrtesztet egy kis 

felületen, hogy lássuk, kivált-e az illóolaj bármilyen érzékenységet vagy 

irritációt. Amennyiben az előírások betartása ellenére bármilyen allergiás 

reakciót (pl. bőrpírt) fedezünk fel egy illóolaj használatánál, keressünk más 

felhasználási módot (pl. bedörzsölés helyett párologtatás) vagy 

helyettesítsük másik, az adott problémára szintén megoldást nyújtó 

illóolajjal. Figyeljünk arra is, hogy az illóolajok szembe ne kerüljenek. A 

citromolajról ismert, hogy fototoxicitást vált ki, ezért a termék 

felbontását követően napfénytől védve tartandó.  

Hogyan alkalmazhatóak az illóolajak? 

Az illóolajaknak számtalan felhasználási módja ismert a jótékony hatás érdekében:  

 bedörzsölés vagy masszázs, • szauna és gőzfürdő,  

 hideg vagy meleg borogatás,  

 inhalálás,  

 párologtatás.  

 

 



 

 

Mennyit használjunk az illóolajokból? 

 Külsőleges használat esetén a tömjén és levendula illóolaj esetében 35 

csepp, citrom illóolaj esetében 10 csepp illóolajat keverjünk el 10 ml növényi 

olajban és így masszírozzuk be. Inhalálás, párologtatás, fürdő esetén 

néhány csepp illóolajat tegyünk a vízbe.  

Terhesség és szoptatás alatt használható-e illóolaj? 

 Etikai okokból a terhesség és szoptatás alatt általánosságban nem végeznek 

vizsgálatokat az illóolajokkal kapcsolatban, emiatt nem javasolt a 

használata. Ugyanakkor a citrom illóolaj esetén klinikai vizsgálat bizonyítja, 

hogy hatékonyan csökkenti a terhességi rosszullétet és hányingert.  

Gyermekek használhatják-e az illóolajakat? 

 Az illóolajokat általánosságban 8 éves kortól ajánlott használni, de ez 

termékenként változhat. Az általános figyelmeztetések mellett az egyes 

termékekre vonatkozó használati lehetőségekkel kapcsolatban kövesse a 

termék felhasználási javaslatait. Kiemelten ügyeljünk a termék használatára 

vonatkozó előírásokra (hígítás, esetleges allergiás reakciók figyelemmel 

követése). Gyermekeknél először mindig kisebb adag illóolajjal végezzük az 

első próbát.  

Hogyan használható az illóolaj a háztartásunkban? 

 A citrom olaj fertőtlenítő hatása miatt kiválóan alkalmas otthonunk tisztán 

tartásához. Néhány csepp illóolajat a felmosóvízbe téve nemcsak higiénikus 

tisztaságot, de kellemes illatot is varázsol lakásunkba, a levendula olajhoz 

hasonlóan.  

Veszélyes lehet-e a háziállatokra, ha illóolajat használunk a háztartásban? 

 Az illóolajok előírásoknak megfelelő használata nem veszélyes a házban élő 

kisállatokra sem.  

Mennyi ideig használhatóak fel az illóolajok? 

 Megfelelő tárolás esetén (sötét üvegben, hűvös, sötét, napfénytől elzárt 

helyen, kupakkal lezárva) a citrom illóolaj 3 évig, a levendula és a tömjén 

illóolaj 5 évig eltartható. Felbontás után azonban ajánlott 18 hónapon belül 



 

 

felhasználni, mert az illóolajok levegővel érintkezve az idő előre haladtával 

oxidálódnak, amely megváltoztathatja az olaj érzékelhető aromáját, 

viszkozitását és akár elveszíthetik jótékony hatásukat is. 

 


