
ZOMERSOLDEN OSHADHI – JUNI 2019 

 

Synergie van etherische oliën 

Dream of ylang: ylang ylang, lotus absolute en lavendel: verfijnde 

geurcompositie die 

je laat genieten en rust brengt. Zeer mooie compositie om een 

massageolie te maken voor het lichaam of  in een in een neutrale 

bodymilk of shampoo. 

 

5 ml 12,50 euro 

(vervaldatum 

1 mei 2019) 

nu aan 7 euro 

 

2 stuks 

Etherische olie van cypres 10 ml 8,10 euro 

(vervaldatum 

1/4/2019) 

Nu aan 4,00 

euro 

2 stuks 

 

Roomspray: Auto-fresh: met de eo van petitgrain, rozemarijn, 

basilicum, bergamot,munt. Algemene verfrissing voor in huis of de 

auto. Geeft een betere concentratie tijdens het rijden, een volledige 

opfrissing van je auto. 

30 ml 11,00 

(vervaldatum 

1 juli 2019) 

nu aan 7,5 

euro 

1 stuk 

 

Lichaamsolie Silhouette: plantaardige oliën die de huid voeden met 

de etherische oliën van frisse en zoete citrusgeuren (schil van groene 

en gele citroen, limoen, zoete en bittere sinaasappel) en citroengras. 

Ze versterkt de aderwand en is zeer tonifiërend voor een vermoeide, 

slappe huid.  Citroengras verstevigd de tonus van de huid en de 

spieren.  Te gebruiken zoals een bodymilk, heerlijk om het lichaam in 

te wrijven na een douche of bad of na het borstelen van de droge 

huid. Helpt je ‘s morgens om opgang te komen, maakt alert.  

Goed voor vermoeide benen, gesprongen haarvaatjes, heeft een lichte 

anti-cellulituswerking. 

Bij gebruik van deze massageolie in de zomer blijft je best enkele 

uren uit de zon (of zonnebank) of je houdt de huid bedekt of s’ avonds 

gebruiken. (citrussen maakt de huid zongevoelig) 

 

50 ml 11,40 (euro 

vervaldatum 

1/10/2019) 

nu aan 7,00 

euro 

 

1 stuk 

 

Voeten olie: plantaardige oliën die de huid voeden met de etherische 

oliën van oregano, kaneelblad, tea tree en st.-bay thomas, (laurier 

soort). Warmte toevoegen aan de voeten en het hele lichaam, 

Immuun versterkend, voorkomt droge huid, goed bij voetschimmel en 

in het koude seizoen helpt deze olie om de voeten warm te houden. 

Kan gebruikt worden in alle seizoenen 

. 

50 ml  11,15 euro 

(vervaldatum 

1/11/2019) 

Nu aan 9,5 

euro 

 

2 stuks 



 

 

Lichaamsolie 1001 nacht: Een luxueuze olie voor de huid met de 

geuren en de sfeer van 1001 nacht. Een basis van plantaaridge oliën 

met de EO van jasmijn, ylang ylang, Turkse roos, sandelhout en wilde 

kamille. Te gebruiken als voedende lichaamsolie ter vervanging van 

een bodylotion of als massageolie op bijzondere momenten. Een 

zinnenprikkelende liefdesolie. 

 

50 ml  11,60 

(vervaldatum 

1/11/2019) 

Nu aan 10 

euro 

 

Lichaams olie: babyolie, een uitgelezen samenstelling van 

verschillende plantaardige oliën met de etherische oliën van lavendel 

hoogland, Roomse kamille en scharlei. Rustgevende en 

huidherstellende bereiding voor de gevoelige huid en baby’s vanaf 6 

maanden. Te gebruiken als bobymelk na de douche of bad. 

 

50 ml 11,15 

(vervaldatum 

1/4/2019) 

Nu aan 5,00 

euro. 

 

Cosmetica 

Gelaatsolie Omega: Is samengesteld uit tarwekiemolie en 

teunisbloemolie,…Een speciale samenstelling die rijk is aan omega 

vetzuren, antioxidanten en vit E. Brengt de huidfuncties in balans, 

voedend, hydraterend. De teunisbloemolie, kalmeert een geïrriteerde 

huid (jeuk bij psoriasis, huidproblemen van hormonale oorzaak). 

 

 

 

 

30 ml  

 

10,65 

(vervaldatum 

1/12/2019) 

Nu aan 9,00 

euro 

1 stuk 

 

Hydrolaten 

Oranjebloesem tranquillizer voor het zenuwstelsel, brengt rust en 

kracht (vgl rescue van Bach), goed voor overactieve kinderen, lotion 

voor het gelaat, superlekker in de keuken (als drankje in water, in 

couscousbereidingen, in gebak,…) 

 

200 ml 15,50 

(vervaldatum 

1/4/2019) 

Nu aan 7,00 

euro 

2stuks 

 

Hydrolaten 

Witte champaca. (of frangipani bloem): zoetgeurende exotisch bloem, 

als lotion goed bij couperose, werkte ontmettend en goed voor 

geïrriteerde huid. Zeer lekker in warm of koud water. Vermindert de 

verslaving aan zoetigheden. Geeft een lekkere smaak aan 

vruchtenbereidingen met abrikoos.  

 

100 18,50  

(vervaldatum 

1/4 en 

1/8/2019 

Van elk 1 stuk 

 

Hydrolaten 

Citroenverbena: zenuwversterkend ,ontkrampt maag/darmen in 

perioden van stress, stimuleert endocriene systeem, bijnier, 

schildklier, thymusklier, goed bij faalangst, CVS en burn-out. Lekker en 

fris in de zomer om aan je water toe te voegen. 

 

200 ml  10,95 euro 

(vervaldatum 

1/4/2019) 

Nu aan 5,00  

1 stuk 


