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TERMÉKLEÍRÁS
A római kamilla nem nő meg túl magasra, alig éri el a 
30 cm-t. A levelei szürkészöldek, a virága a százszorszépre, 
az illata pedig az almára hasonlít. A „növények orvosa” 
becenevet kapta, amiért olyan pozitív hatással van a 
környezetében élő többi növényre. Az ókori rómaiak a római 
kamillából merítettek bátorságot háború idején. Manapság a 
kamilla legelterjedtebb felhasználási módja köztudottan a 
teakészítés, a római kamilla azonban arckrémekben, 
hajfestékekben, samponokban és parfümökben is fellelhető.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Építse be a római kamilla esszenciális olajat a 

lefekvéshez való készülődésbe is úgy, hogy egy-két csepp 
olajat dörzsöl a talpába.

• A simább, rendezettebb hajért adjon egy-két cseppet 
samponjához vagy kondicionálójához.

• Elegyítse más virágos esszenciális olajokkal, úgymint 
levendulával, ilang ilanggal vagy pacsulival.

• Adjon belőle nappali hidratálókréméhez, hogy nyugtató 
hatását kifejtve ápolhassa bőrét.

INTENZÍVEBB BŐRÁPOLÁS
A római kamilla esszenciális olaj nyugtató tulajdonságai 
akkor is nagyon hasznosak, amikor meg szeretné nyugtatni 
a bőrét vagy éppen megzabolázná rakoncátlan tincseit. 
Adjon egy-két csepp olajat nappali hidratálókréméhez, ha 
szívesen beépítené a római kamilla esszenciális olajat a 
mindennapi bőrápolási rutinjába. Ha a haját is szívesen 
ápolná vele, adjon néhány cseppet samponjához vagy 
kondicionálójához is. Ezáltal nem csak egészségesebb lesz 
a haja, de tincseit az olaj friss, virágos aromája is elkíséri.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Külsőleges alkalmazás: Masszázshoz keverjen össze 
belőle 5 cseppet 10 ml hordozóolajjal. Fürdőhöz keverjen 
össze belőle 5 cseppet 5 ml hordozóolajjal. Illatszerként 
keverjen össze belőle 1 cseppet 10 csepp hordozóolajjal. 
Csak külsőleges használatra.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva 
tárolandó. Ha várandós vagy orvosi kezelés alatt áll, 
egyeztessen kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel és érzékeny területekkel való érintkezést.

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Külsőleg alkalmazva nyugtatja a bőrt és a testet.

• Bőrfiatalító tulajdonságai miatt gyakori 
összetevőként szolgál arckrémekhez.

• Használatával a haj egészséges és friss, virágos 
illatú lesz.

• Édes, virágos aromát áraszt.
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Roman Chamomile 
(Római Kamilla)
Anthemis nobilis  5 ml


