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Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

Skladování: 
Uvedená trvanlivost éterického oleje se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje 

(nejlépe v chladničce při teplotě 6–10°C).

Profil vůně: aromatická, příjemně vonící připomínající anýz, badyán či fenykl.

Hlavní složky: obsahuje linalool kolem 10%, estragol kolem 50%, dále se v bazalkovém 
oleji nachází kafr a eugenol. Tento bazalkový olej je původem z Indie.

Aromaterapeutické účinky: Bazalka je spíše známá jako kuchyňská bylina, ale například 
ve směsi s jinými oleji odpuzuje hmyz. Také vykazuje jisté, lokálně anestetické účinky. 
Díky svému složení a tím i vůni působí jako pomocník při odbourávání stresu, tím 
i v případě bolestí hlavy způsobených stresovými situacemi. Stačí jen nakapat 1-2 kapky 
na kapesník a inhalovat. V dobách chřipek a nachlazení jej lze používat jako součást inha-
lačních směsí, při masážích, nebo v koupelích. Zde pak napomáhá uvolnění, navození 
klidného spánku.

Využití v kosmetice: díky svým protizánětlivým účinkům se osvědčil při hojení ran, 
u revmatických problémů či revmatických kloubů. V kombinaci s jalovcovým olejem je 
velice vhodný na záněty dolních močových cest. Jemné masáže bazalkovým olejem jsou 
schopny zmírnit menstruační problémy a zažívací potíže.
Bazalkový olej se jeví jako zajímavý i ve vlasové kosmetice. Zde je nejen schopen napo-
máhat při nadměrném maštění vlasů, ale celkem účinně zabraňuje i tvorbě lupů.

Upozornění: Pokud bazalkový olej používáte na přípravu masážních olejů u osob 
s citlivou pletí, popřípadě u dětí, doporučuji nízké koncentrace vzhledem ke skutečnosti, 
že některé jeho složky by mohly při vysokém dávkování pokožku dráždit. Nedoporučuje 
se používat v těhotenství.

ÉTERICKÝ OLEJ BAZALKOVÝ 
INCI: Ocimum basilicum Oil

Objednací číslo: 4108


