
SOLDENLIJST PRODUCTEN OSHADHI  MEI - JUNI 2020 
 
De vervaldata zijn steeds het einde van de maand die vermeld staat.  
Voorbeeld als er staat 03/20 = 31/03/2019. Vervaldatum is afgekort met vd 
 

Etherische olie 
Benaming inhoud Prijs/euro 
Bay St-Thomas, West-Indische laurier (Pimenta racemosa), 
bladeren. Warme kruidnagelachtige geur.  Het is een bijzonder 
goede haarolie. Ze bevordert de haargroei, is goed bij roos, vet, 
levenloos of afbrekend haar. Ze helpt bij gespleten haarpunten, ze 
vermindert jeuk. Bij verdampen: doodt ziektekiemen in de ruimte 
en ondersteunt bij verkoudheden kou, griep, moeheid. 
 

10ml 9,5 ipv 18,25 
Vd 03/20 

Den patagonia (pinus ponderosa), naalden, Argentinië: verdiept de 
ademhaling, slijmoplossend, bij astmatische problemen, goede 
kinderolie. 
 

10ml 12,80 ipv 14,25  
vd 09/20 

Eucalyptus globulus, bladeren, portugal. Preventief en curatief te 
gebruiken. Grieptoestanden, koorts en luchtwegenproblemen, 
hoest, sterk slijmoplossend en afvoerend, sterk antibacterieel en 
antiviraal Brengt meer zuurstof in de cellen, voor volwassenen of + 
7 jaar. 
 

10 ml 5,00 ipv 7,00 
vd 07/20 

Ho-hout (cinnamomum camph. Ho-sho ), China. Zeer geschikt voor 
kleine kinderen en baby’s. Long-en luchtwegeninfecties, stimuleert 
immuunsysteem, tonicum, in bereidingen goed voor de droge en 
gevoelige huid, stimuleert de aanmaak van nieuwe huidcellen 
 

10ml 5,00 ipv 8,10 
Vv 06/20 

Lavendel hoogland Bulgarije. Ontspannend, ontstressend, 
hoofdpijn, rustgevend bij het slapen gaan. Ontsmetten van wonden, 
brandwonden verzorgen, insectenbeten. 
 

10 ml 5,00 ipv 10,00  
vd 06/20 

Lavendel spijk (lavendula latifolia), Spanje: luchtwegen, 
ontspannend, insectenbeten. 
 

10 ml 11,85 ipv 13,20 
vd 10/20 

Mandarijn, rode (citrus reticulata) schil, Argentinië. Rust bij 
overactieve kinderen, slaapproblemen angst, ondersteunt in een 
herstel periode, dood ziektekiemen, een vrolijk makende olie voor 
jong en oud. 
 

10 ml   8,00 ipv 9,75 
vd 7/11 

 
 

Synergie van etherische olie 
Eucalyptusbos: synergie van 5 eucalyptussoorten: eucalyptus 
globulus, eucalyptus citriodora, eucalyptus radiata, voor een zuivere 
en frisse lucht, bij luchtwegenontstekingen, koorts, verdrijft 
onaangenaam geuren en insecten. Aangenaam op en geursteentje 
in de toilet 
 

10 ml 6,00 ipv 8,10 
vd 11/20 

Sereniteit: lavendin met hout en harsen, siamhout, copaiba, 
mandarijn, brengt je tot rust na een dag van veel prikkels of 

10 ml 8,75 ipv 9,75 
vd 11/20 



spanningen, brengt je in het NU.  In een bad of massage bereiding 
zeer goed voor de spieren en bij vermoeidheid (fibromyalgie) 
 
Terra: cederhout, sandelhout, ho-hout, amyris: aardende geur, p 
parfum. 

10 ml  6,00 ipv 12,80 
vd 04/20 

Tonic fresh: balsemspar, mirte en ravintsara: aangenaam om te 
verdampen in woon- of werkplaats, verfrist, klachten op de 
luchtwegen, immuun versterkend 
 

10 ml 8,75 ipv 9,75 
vd 09/20 

Winter: niaouli, eucalyptus, siberische spar, cajeput, Ravintsara. 
Zuiverende, openende synergie; speciaal voor wintertijd 
(weerstand, luchtwegen, neus, keel-oorproblemen). 

10ml 8,75 ipv 9,75 
vd 09/20 

 
Gelaatslotion   

Lifting: hydrolaten van hamamelis, lavendel, roomse kamille en 
etherische oliën van geranium, roos en sinaas: herstel van de huid 
met anti-rimpelwerking, verstevigt en tonifieert de huid. 

50 ml 6,00 ipv 7,64 
vd 07/20 

 
Gelaatsolie   

Balancing: Voor elk huidtype en de jonge huid of de jonge huid met 
eczeem, jeuk, psoriasis. Met sandelhout, rozemarijn, wortelzaad en 
vetiver. Sandelhout heeft een eeuwenoude traditie in de 
huidverzorging bij allerlei huidproblemen, werkt sterk antiseptisch 
en is ook hydraterend. Wortelzaadolie verbetert de tonus van de 
huid en vermindert rimpelvorming. Rozemarijn vitaliseert de huid 
(verbetert de circulatie in alle huidlagen) 
 

30 ml 4,00 ipv 8,86 
vd 05/20 

Lifting oil: rozen-geranium, ciste-roos, wierook, rozenhout. Voor alle 
huidtypes. Is verstevigend en herstellend, bevordert de 
celregeneratie van de epidermis, verlevendigt en verjongt de huid. 

30 ml 4,00 ipv 8,86 
vd 11/20 

 
 
 


