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• Copaïba

• Den, grove

• Eucalyptus, citroen

• Gember

• Geranium

• Hô-hout

• Kamille, echte

• Manuka

• Strobloem

• Kajeput

In deze video 
bespreken we 
deze 5 oliën

• Hô-hout

• Katafray

• Kamille, echte

• Strobloem

• Kajeput
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Zoals eerder

NET ZOALS IN DE VORIGE 
LESSEN PAUZEER JE DE 

VIDEO VOORDAT DE 
BESCHRIJVING VAN DE 

OLIËN START.

Blijf volhouden met het 

opschrijven van jouw 

bevindingen over elke olie!

Zelf recepten maken 

Doel

Waarvoor maak je dit recept
en hoe gaat het toegepast 
worden?

Ingrediënten

Vermeld alle ingrediënten, 
niet alleen de etherische oliën

Opletten 

Hou rekening met de contra -
indicaties en waarschuwingen
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Cinnamomum camphora var .  Hosho

HÔ-HOUT
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Hô-hout

Herkomst

Zuid-Oost Azië (Taiwan, China)

inhoudsstoffen

Monoterpenen, 
Monoterpeenalcoholen, 
vooral linalool (meer dan 98 %)
Aldehyden, oxiden

Opletten 

Veilig olie indien de dosis 
gerespecteerd wordt.
Te hoge dosis kan aanleiding 
geven tot hoofdpijn en 
misselijkheid
Mogelijk: dermatitis na contact 
op de huid

Te gebruiken bij 

Huidverzorging

Eerst allergietest!

Zachte, veilige olie die voor 
allerlei huidproblemen 

ingezet kan worden

Verstuiving

Baby's en jonge kinderen

Bij neus- keel- en 
oorklachten

Vervanger van 
rozenhout

Rozenhout valt onder Cites 
conventie

Nog meer Hô-hout
Lusteloosheid

Bij gebrek aan initiatief, , bij 
stressvolle situaties en in een 
hectische omgeving.

Uit  balans

Door spirituele vermoeidheid 
en intense gevoelens van 
doelloosheid

Luchtwegklachten

Heeft een kalmerend en 
verzachtend effect.
Goed bij kriebelhoest, 
luchtwegirritaties en hoest door 
kroep en kinkhoest en droge 
hoest

Positief

Brengt op een vriendelijke 
manier terug evenwicht. Is 
rustgevend en toch 
verkwikkend
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Recepten
Maak een recept 

• Tegen hoest door kroep bij 
jonge kinderen

• dagcrème voor de rijpere 
huid

• Om evenwicht te creëren bij 
iemand die emotioneel uit 
balans is.

• Iets naar eigen keuze

Vermeld:

• Waarvoor het dient
• De toepassing
• De ingrediënten + dosering

Hou rekening met de 
vermelde 
waarschuwingen en 
contra - indicaties
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Cedrelopsis grevei

KATAFRAY

Katafray

Herkomst

Madagaskar

inhoudsstoffen

Ishwarane, β-elemene, β-
caryophyllene, α-copaene, 
allo-aromadrene, β-selinene

Opletten 

Uitgaande van de 
inhoudsstoffen is dit een 
veilige olie
Hou je aan de dosering, zeker 
tijdens de zwangerschap en 
voor kinderen
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Te gebruiken bij 

Ontstekingswerend

en pijndampend

bij gewrichtspijnen, artritis, 
artrose, lumbago 

Schimmelwerend

Bij schimmelnagels prima 
alternatief voor tea tree

Stimulerend

Stimuleert bij energiegebrek, 
en bij burn-out

Nog meer Katafray
Pepermunt

Voeg 5 à 10 % pepermunt toe 
om het pijndempende effect te 
versterken

Uiwendig

Wordt vooral gebruikt in uitwendige toepassingen zoals zalf, 
crème, huidolie, ...

Neuropathie

Kan ingezet worden bij  
neuropathie 

Recepten

Maak een recept 

• Tegen 
kalk/schimmelnagels

• huidolie tegen neuropathie
• synergie om in te zetten bij 

burn-out
• Iets naar eigen keuze

Vermeld:

• Waarvoor het dient
• De toepassing
• De ingrediënten + dosering

Hou rekening met de 
vermelde 
waarschuwingen en 
contra - indicaties
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Matr icar ia chamomilla

KAMILLE 
BLAUW/ECHTE
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inhoudsstoffen

Monoterpenen
Sesquiterpenen
Sesquiterpenolen
Mono- en sesquiterpeenoxiden
Ethers
Coumarinen/lactonen 

Kamille blauw/echte

Opletten 

Niet gebruiken bij 
overgevoeligheid voor kamille 
of andere plant uit de 
Composietenfamilie. Blauwe 
kamille kan witte kleding 
verkleuren 

Herkomst

Frankrijk, Hongarije, Egypte, 
Balkan-landen

Te gebruiken bij 

Blauwe kleur

De diepblauwe kleur wijst op 
de affiniteit met de 

keelchakra, waarop deze olie 
een versterkend en 

kalmerend effect heeft

Pijnl i jke tandgroei

stip de pijnlijke plaatsen aan 
met 1dl kamille op een 

wattenstaafje

Kalmerend

Vanwege zijn kalmerende 
werking kan kamille gebruikt 
worden om opwinding of te 
grote activiteit in een chakra 

af te remmen
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Nog meer Kamille blauw/echte
Geur

Zoet, kruidig met een frisse, 
fruitige ondertoon. De geur is 
minder uitgesproken dan 
Rooms Kamille. Wordt gebruikt 
in bloemige en orëntaals 
parfums. Is een middennoot

Lichte brandwonden, 
eczeem, jeugdpuist jes , 
wondjes en zweert jes

2 tot 3 druppels kamille op een 
vochtig watje doen en hiermee 
1 à 2 maal per dag deppen

Blauwe plekken

te combineren met marjolein, 
strobloem of jatamansi (nardus)

Zwell ing, verstuik ing

Mengen met lavendel, neroli, 
patchouli en/of strobloem

Recepten

Maak een recept 

• Tegen blauwe plekken
• Crème tegen zwelling bij 

verstuiking
• Synergie om evenwicht in 

emoties te brengen
• Iets naar eigen keuze

Vermeld:

• Waarvoor het dient
• De toepassing
• De ingrediënten + dosering

Hou rekening met de 
vermelde 
waarschuwingen en 
contra - indicaties
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Helichrysum ital icum

STROBLOEM
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Strobloem

Herkomst

Corsica, Sardinië, Italië, 
Dalmatische kust, 

inhoudsstoffen

Afhankelijk van chemotype, 
periode van oogst en 
extractiemethode

Opletten 

Niet inwendig gebruiken 
tijdens de zwangerschap
Spaarzaam gebruiken bij 
mensen die 
bloedverdunnende medicatie 
nemen

Te gebruiken bij 

Blauwe plekken

Na allergietest, puur op de 
aangedane plaats 

aanbrengen

Ziel

Ook voor mensen met 
blauwe plekken op hun ziel

kalmerend 

Rustgevend na crisis

Nog meer Strobloem

Veilige olie

Ook voor kinderen = zeker de 
dosis respecteren

Zweverigheid

bij drift, frustratie en woede

Sterk anti  histaminicum

en anti allergeen
Stimuleert de aanmaak van 
witte bloedcellen

Positief

aarding
realistisch
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Recepten

Maak een recept 

• om te gebruiken bij oude 
littekens

• dagcrème tegen couperose
• Tegen koude onderbenen
• Iets naar eigen keuze

Vermeld:

• Waarvoor het dient
• De toepassing
• De ingrediënten + dosering

Hou rekening met de 
vermelde 
waarschuwingen en 
contra - indicaties

Melaleuca cajeputi

KAJEPUT
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Kajeput

inhoudsstoffen

Monoterpenen 
Sesquiterpenen
Sesquiterpenolen
Aldehyden
Oxiden

Opletten 

Vermijden op overgevoelige 
en/of allergische huid.
Tijdens de eerste maanden 
van de zwangerschap enkel 
verdampen

Herkomst

Molukken, Indonesië, Vietnam, 
Australië, Filippijnen
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Te gebruiken bij 

Verstuiven

Verdieping van de 
ademhaling, samen met 

lavendel, geranium en amyris

Psychisch
Heeft een kalmerende 

werking waardoor je tot rust 
komt en de dagelijkse 

beslommeringen laat voor 
wat ze zijn

Kinderen

Als je de olie bij kinderen 
toepast kan je Kajeput het 

beste mengen met lavendel

Nog meer Kajeput
Geur

krachtig, fris, kruidig en doet 
denken aan eucalyptus, maar 
dan warmer en zachter

Huid

Als de huid zeer kwetsbaar is, 
kan kajeput gemengd worden 
met lavendel of palmarosa

Neus-keel-oor

Dit is DE olie bij neus-, keel- en 
ooraandoeningen.
LET OP: Nooit in het oor of in de 
neus gieten!

Bestraling:

3 % cajeput muskaatroosolie 
2 X daags. begin 2 weken voordat 
de bestraling start (Stoppen 3 
dagen voordat de bestraling start)
Na de volledige behandeling: 3% 
lavendel in muskaatroosolie
2 X daags zolang als nodig

Recepten
Maak een recept 

• tegen een verkoudheid bij 
jonge kinderen

• Voor een huid die beschadigt 
is door bestraling.

• Synergie voor iemand die heel 
nerveus is

• Iets naar eigen keuze

Vermeld:

• Waarvoor het dient
• De toepassing
• De ingrediënten + dosering

Hou rekening met de 
vermelde 
waarschuwingen en 
contra - indicaties
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Leer de oliën gebruiken

Elke dag

Gebruik de oliën uit deze les 
zo vaak mogelijk de komende 
dagen.

Durf  recepten maken

Experimenteer met de kennis 
die je nu hebt.
Noteer ALLES. Zodat je nadien 
nog weet wat wel/niet goed is

Mail

Stuur me een mail als je 
vragen hebt of als je feedback 
wil over een recept.

Heb je vragen 
over deze les?

mail naar  
nicole@idunagezondgenieten.be
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