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PRODUKTBESKRIVELSE 
Romersk kamille vokser tæt på jorden og bliver kun op til ca. 
30 cm i højden. Den har grågrønne blade med blomster, der 
ligner tusindfryd og dufter som æbler. Planten er blevet kaldt 
“planternes læge”, fordi den har en positiv indvirkning på 
planter, der vokser i nærheden. De gamle romere brugte 
romersk kamille til at få mod under krig. Hvor den mest 
almindelige anvendelse af kamille er i te, kan romersk kamille 
også findes i ansigtscremer, hårfarver, shampoo og parfumer.

ANVENDELSER
• Gør romersk kamille til en del af din rutine ved sengetid 

ved at påføre 1-2 dråber på fodsålerne, inden du går i 
seng.

• Tilsæt 1-2 dråber til din shampoo eller balsam for en 
udglattende effekt.

• Bland den med andre æteriske blomsterolier så som 
lavendel, ylang ylang og patchouli.

• Tilføj til din daglige fugtighedscreme for at drage fordel af 
dens beroligende effekt på huden.

FORBEDR DIN PLEJE
De lindrende egenskaber fra æterisk olie fra romersk 
kamille hjælper også, når du vil berolige din hud og tæmme 
dit hår. Tilføj en eller to dråber af olien til en ansigtscreme 
for at gøre æterisk olie fra romersk kamille til en del af din 
daglige hudpleje. Hvis du vil bruge romersk kamille-olie til 
dit hår, kan du overveje ar tilføje nogle få dråber til din 
shampoo eller balsam. Det vil ikke kun fremme hår, der ser 
sundt ud, men vil også efterlade dine lokker med en frisk 
og blomsteragtig duft.

BRUGSANVISNING
Udvortes brug: Bland 5 dråber med 10 ml bærerolie til 
massage. Bland 5 dråber med 5 ml bærerolie til bade. 
Bland 1 dråbe med 10 dråber bærerolie til parfumering. 
Kun til udvortes brug.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Spørg din læge til råds, hvis du er gravid eller modtager 
behandling. Undgå kontakt med øjne, indre øre og 
følsomme områder.

PRIMÆRE FORDELE

• Har en beroligende effekt, når den påføres på 
huden og kroppen.

• Findes ofte i ansigtscremer på grund af dens evne 
til at fremme ungdommeligt udseende hud.

• Fremmer sundt udseende hår og giver håret en 
frisk, blomsteragtig duft.

• Skaber en sød, blomsteragtig aroma.
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Roman Chamomile 
(Romersk Kamille)
Anthemis nobilis  5 ml


