
SOLDEN Februari 2021 
 

ETHERISCH OLIEN  

 

inhoud prijs 

Eucalytus radiata: grieptoestanden, koorts, luchtwegen, idem als 

globulus van eigenschappen maar een alternatief voor wie de globulus 

te sterk is, de geur is iets zoeter, kan ook langdurig en bij kinderen 

gebruikt worden 

10 ml 8,10 – 5,30 

Eucalyptus smithi: de zachtste om bij kinderen te gebruiken en 

langdurig te gebruiken werkt ontspannend of stimulerend volgens wat 

je nodig hebt, spier en gewrichtspijn (betere zuurstofopname in de 

celle 

10 ml 6,15 – 4,30 

Kamille – blauw: (matricaria chamomilla): ontstekingsremmend op de 

huid, ontstoken spieren, pezen, maagontsteking; kalmerend. 

5 ml 20,4 – 

16,35 

Kamille Roomse: kalmerend, ontkrampend, voor de spieren, 

rustgevend voor het  zenuwstelsel, ontstekingsremmend. Goed voor 

een allergische huid, jeukstillend. In een badbereiding voor moeilijke 

en pijnlijke menstruaties. 

5ml 22,05 -

15,50 

Kaneelschors: opbeurend en verwarmend, werkt antiseptisch, 

combineert mooi met sinaasappel of mandarijn, citroengras,  

ylang ylang 

5 ml  12,20- 

10,90 

Laurier: grieptoestanden, gezwollen klieren, ontstoppen van 

lymfeknopen, slijmen oplossen en afvoeren, laurier werkt verwarmend, 

pijnverdovend en krampstillend bij spier -en gewrichtsklachten, bij 

nekpijn, jichtklachten, artrosepijn (in massage bereiding) 

5 ml 11,4 – 7,00 

Lavendel Haute -Provence: zuiveren, ontkrampend, ontspannend 

zowel voor de spieren als mentaal/emotioneel, ontstressend, 

wondzorg, brandwonde (celherstel). 

5 ml  7,60 – 5,35 

Rozemarijn  Hoogland: activeert de doorbloeding van kop tot teen, 

stimulerend vr het zenuwstelsel, betere concentratie goede olie in 

haarbereidingen (doorbloeding, schilfers) 

10 ml  9,55 – 7,65 

Ylang ylang: tonicum voor huid en haar, overgave en ontspanning in 

het buikgebied, kalmerend (op het hart/ hyperventilatie), opladen vd 

seksuele energie 

10 ml  12,2 – 8,50 

ETHERISCHE OLIE - SYNERGIE   

Eucalyptusbos: synergie van 5 eucalyptussoorten: eucalyptus globulus, 

eucalyptus citriodora, eucalyptus radiata, voor een zuivere en frisse 

lucht, bij luchtwegen ontstekingen, koorts, houdt insecten op afstand 

10 ml 8,10 – 6,50 

Happiness: petitgrain, jasmijn, bergamot, rode appelsien, een 

geurcomposite vol vreugde, geluk en liefde, met stress werend effect. 

10 ml  9,75 – 7,80 

ROOMSPRAY   

Mosquito – stop: lavendel, eucalyptus, citronnella, roosgeranium,… 

puur natuurlijke en effectieve insecten werende spray met een 

aangename geur. Mag ook op de huid gebruikt worden 

30 ml 11,0 – 8,5 

BALSEMS   

Borstbalsem: rozemarijn cineol, niaouli, eucalyptus smithi: antivirale 

en anti-bacteriële werking, verdiepen van de ademhaling, problemen 

van de luchtwegen, curatief/preventief. Een balsem voor het hele 

gezin 

10 ml  8,10– 4,90 

Rescuebalsem: tea tree, Spaanse marjolein, Lavendel, Wintergreen, 

Tijm, Zwarte peper, Nootmuskaat, Citroeneucalyptus, … plaatselijke 

spierpijnen (hals, rug..). Om de spieren in hun activiteit sterker te 

maken, verlicht pijn en gespannen zones, betere doorbloeding, 

winterhanden/voeten 

30 ml 15,50 – 

10,90 



 

 

 

 

 

Lippenbalsem: De basis van de lippenbalsems is een samenstelling 

van verzorgende plantaardige oliën die in veel natuurcosmetica 

gebruikt wordt: bijenwas, cocosolie, kariteboter, arganolie, cacaoboter, 

jojobaolie en calendula extract. Dit lippenbalsem geeft de lippen een 

beschermlaagje (tegen zon, wind, koude en vocht) maar sluit de huid 

niet af zoals bij minerale oliën. De huid blijft actief en kan blijven 

ademen. In alle seizoenen te gebruiken. Verzacht ook de rode 

geïrriteerde  huid rond de neus tgv een neusverkoudheid. 

Lavendel lippenbalsem: met etherische olie van lavendel. Lavendel 

herstelt de huidcellen in de verschillende lagen en is een extra 

aanrader bij kloofjes en kapotte lippen of geïrriteerde lippen door een 

overdaad aan zon. 

Roos lippenbalsem: met de etherisch olie van roos, palmarosa en 

geranium. Goed voor zeer droge en gevoelige lippen. Herstelt en 

verfrist de huid en maakt de lippen terug zacht. 

10 ml  10,00  - 

7,00 


