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Rozemarijn verbenon

Tea tree



In deze video
bespreken we 
deze 5 oliën

Niaouli

Palmarosa

Pepermunt

Rozemarijn verbenon

Tea tree



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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Melaleuca quinquenervia var.
cineol

NIAOULI



Niaouli

Inhoudsstoffen

Monoterpenen,
Sesquiterpenen, 
 Monoterpeenalcoholen,
Sesqiterpeenalcoholen,
oxiden, Zwavelverbindingen

Herkomst

New Caledonië, Australië,
Madagascar

Opletten 

Niet gebruiken bij baby's en
jonge kinderen



Te gebruiken bĳ 

Psychisch

 
Niaouli is goed bij mentale

vermoeidheid en verwarring t

Sterk
ontstekingswerend

Op lucht- en urinewegen

Op de huid

 

Neusverkoudheid

 Gebruik in een neusinhalator
15 tot 20 druppels



Nog meer Niaouli

Huidherstellend

Na radiotherapie

Psychisch

Geeft kracht om zeer moeilijke
situaties in het leven aan te
kunnen. 

Concentratie

Verheldert de gedachten en
bevordert concentratie

Mondzorg

slechte tandvleesconditie
aften

Luchtwegen

Geschikt bij oncologie, bevat
minder 1-8 cineole dan eucalyptus



Recepten
Maak een recept 

Tegen beschadigde huid na
radiotherapie
Synergie voor iemand die
net slecht nieuws gehad
heeft
Product voor iemand met
aften in de mond
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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Cymbopogan martini i  var.  motia

PALMAROSA



Palmarosa

Herkomst

Vietnam, India, Nepal, Java,
Madagascar, Seychellen,
Brazilië en midden Amerika 

Inhoudsstoffen

Monoterpenen
Sesquiterpenen
Monterpenolen
Sesquiterpenolen
Esters
Monoterpeenaldehyden
Oxiden

Opletten 

Er bestaat een kleine kans op
overgevoeligheid bij gebruik
op de huid



Te gebruiken bĳ 

Lymfecirculatie

 
Bevordert de lymfecirculatie

in de lymfevaten

Acne, puistjes, wondjes

 2 druppels Palmarosa op een
vochtig watje en daarmee de
aangetaste plaatsen deppen

Flexibel

 Wie flexibel is breekt niet.
Palmarosa verhoogt je

vermogen om flexibel te zijn



Nog meer Palmarosa
Badolie bi j  nervositeit/stress

3dr Palmarosa
1dr Neroli
1drGeranium
2dr Lavendel 

Mengen met 20 ml neutraal
badproduct. Toevoegen aan een
warm bad en hierin 20 min. baden.

Geur

De verfrissende,
onweerstaanbare geur brengt
kalmte bij agitatie en verheldert
de geest. Hij verdrijft depressie
en helpt tegen lusteloosheid.

Versterkend

Perfect te combineren met Tea
tree bij ontstekingen
Palmarosa maakt de geur van
Tea tree  vriendelijker.

Evenwicht

Opent het hart, ontspant de
zenuwen en kalmeert de geest.
Hij herstelt de innerlijke balans
en werkt ontspannend bij stress
en gejaagdheid



Recepten
Maak een recept 

Dagcrème voor een droge
en gevoelige huid
Product tegen
schimmel/kalknagels
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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Mentha x piperita

PEPERMUNT



Pepermunt

Opletten 

in bad
bij ernstige
reflux/maagzuur
bij baby's en jonge
kinderen
inwendig tijdens de
zwangerschap

Niet gebruiken:

Herkomst

Verenigde Staten, Azie,
Europa, Marokko, Egypte,
Australie, Zuid - Amerika

inhoudsstoffen

Monoterpenen 3 - 16%
Sesquiterpenen,
Sesquiterpenolen,
Monoterpeenketonen
Esters



Te gebruiken bĳ 

Misseli jkheid

 Tegen braakneigingen

Concentratie

 
Bevordert motivatie en

verdrijft mentale
vermoeidheid

Spanningen

 
Geeft openheid en zet aan tot

communicatie
Brengt vrolijkheid



Nog meer Pepermunt
Pijndemper

Voeg 10 à 15 % toe aan een
andere pijndemper zoals
Strobloem. 

Mondproblemen

Slechte
mond/tandvleesconditie
orale mucusitis
pijnlijke mond
droge mond

Jeuksti l lend

Voeg 15 à 20 % toe aan een
andere jeukstiller zoals
Atlasceder

Verfr issing

Bij chaos
Behoefte aan kalmte en
helderheid



Enkele recepten Pijnl i jke schouder

10 ml goudsbloem (calendula) + 10
dr. Gaultheria (wintergreen) + 1 dr.
Helichrysum +
1dr. Pepermunt. 
3 x per dag lokaal aanbrengen,
gedurende 5 dagen

Vieze geur in de
keuken

eucalyptus globulus,
pepermunt 
pompelmoes

Doe gelijke delen van de
volgende etherische oliën in de
verstuiver:

Neusinhalator bi j
studeren

7 druppels pepermunt +
3 druppels citroen

Mondspoeling bi j
slechte adem

Kook 250 ml water en laat terug
afkoelen
Meng 2 druppels pepermunt in
sojalecithine of een andere
(voedings)emulgator.
Doe dit in het afgekoelde water.
Mond spoelen en terug uit spugen



Recepten

Maak een recept 

pijndempende/
jeukstillende crème
Synergie om communicatie
te bevorderen
Tegen spanningshoofdpijn
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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CT Verbenon

ROZEMARĲN



Rozemarĳn Verbenon

Herkomst

Egypte, Frankrijk, Zuid Afrika

inhoudsstoffen

Monoterpenen (25-40%)
Sesquiterpenen (1-5%)
Monoterpenolen (5-10%)
Ketonen (oa kamfer 5-15%,
verbenon 10-18%) 
Esters (5-10%)
Oxiden (tot 10%)

Opletten 

Gebruik verbenon in lage
dosering en uitsluitend
uitwendig tijdens
zwangerschap. Niet bij baby's
en kinderen onder de 6 jaar.
Vermijd bij epilepsie. In bad
kan het roodheid veroorzaken



Te gebruiken bĳ 

Verstuiven

 
Wanneer je moe bent of in de

put zit. 
Geeft een verkwikkend

stimulerend effect, 

Zweetvoeten

 
In combinatie met andere

oliën zoals Tea tree

Stop

 
Rozemarijn helpt ook om

grenzen te stellen als
anderen proberen normen en

waarden op te dringen



Nog meer Rozemarĳn

Stress of oververmoeid

Neem een warm bad.
Voeg 10 tot 15dr Rozemarijn ct
verbenon toe aan 20 ml
neutraal badproduct,

Spijsverteringsklachten

geen eetlust
zure oprispingen
opgezwollen buik
winderigheid
boeren

Voornamelijk door hoog
medicatiegebruik

Massageolie voor zware
voeten en benen

10ml basisolie 
4dr Rozemarijn ct verbenon 
2dr pepermunt
2dr citroen

Masseer vanaf de voeten naar
de knieën. Helpt om
verkrampingen en spanningen
op te lossen.



Recepten 
Maak een recept 

Voor iemand die weinig
eetlust heeft
Synergie tegen
verkoudheid
Voor iemand die moeite
heeft om in eigen kracht te
blijven
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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Melaleuca alternifol ia

TEA TREE



Tea tree

Herkomst

Australië, Zuid - Afrika, China

inhoudsstoffen

Monoterpenen 35 tot 50 %,
Sesquiterpenen,
monoterpeenalcoholen,
sesquiterpeenalcoholen
De samenstelling is afhankelijk
van de oogstperiode

Opletten 

Gevoelig aan oxidatie 
Altijd eerst elleboogtest doen
Bij langdurig gebruik op de
huid kan irritatie ontstaan
Niet gebruiken voor katten



Te gebruiken bĳ 

Koortsblaasjes

 1 druppel puur aanbrengen
minimum 3 X per dag

anti  schimmel

 
Best niet puur gebruiken

 

EHBO - ol ie

 
Werkt ontsmettend en

huidherstellend



Nog meer Tea tree

Ondersteunend

Tea tree ondersteunt het
logische denken en doelgericht
handelen.
Werkt verkoelend en
verzachtend op heethoofden
en opgewonden standjes

Posit ief

Geeft emotionele weerstand,
verscherpt het geheugen en
maakt besluitvaardiger

Veelzi jdig

kan veilig worden ingezet voor
een grote verscheidenheid aan
bacteriën schimmels en
virussen.

Mondhygiëne

2 druppels tea tree op de
tandborstel, een klein beetje
tandpasta en poetsen maar



Enkele recepten
Stomen

Bij keel/neus/oor-infecties, 
 verdun de volgende
essentiële oliën in een kom
heet water: 2 dr Tea tree + 4 dr
Ravintsara + 1 dr Eucalyptus
radiata. 2 à 3 maal toepassen,
gedurende een week.

Tegen Allergie

2 dr lavendel, 
2 dr tea tree, 
2 dr atlas ceder, 
2 dr kamille 

In de verstuiver: 

Bij  blaasontsteking

2 druppels tea tree op een
inlegkruisje

Tegen zweetvoeten

50 ml neutraal basisproduct
of plantenolie
10 dr citroen
10 dr tea tree

2xp/d gebruiken



Recepten
Maak een recept 

tegen allergie
tegen blaasontsteking
bij verkoudheid
Iets naar eigen keuze

Vermeld:

Waarvoor het dient
De toepassing
De ingrediënten + dosering

Hou rekening met de
vermelde
waarschuwingen en
contra - indicaties



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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