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• Zit vaak in gezichtscrèmes om het vermogen een 
jeugdig uitziende huid te bevorderen.

• Bevordert gezond uitziend haar en geeft het haar 
een frisse, fleurige geur.

• Zorgt voor een zoet, fleurig aroma.

Roman Chamomile

PRODUCTBESCHRIJVING
Romeinse kamille groeit dicht bij de grond en wordt 
ongeveer 30 cm hoog. Het heeft grijs-groene bladeren, 
bloemetjes die op een madeliefje lijken en ruikt naar 
appeltjes. De plant wordt ook wel de ‘dokter onder de 
planten’ genoemd, omdat het positieve effecten heeft op 
planten die in de buurt groeien. De oude Romeinen 
gebruikten Romeinse kamille-olie voor moed tijdens de 
oorlog. Hoewel Kamille vooral als thee wordt gebruikt, vind 
je Romeinse kamille ook in gezichtscrème, haarverf, 
shampoo en parfum.

GEBRUIK
• Neem Romeinse kamille op in je bedtijdroutine door 1-2 

druppels onder je voeten aan te brengen voordat je naar 
bed gaat.

• Voeg 1-2 druppels toe aan je shampoo of conditioner 
voor een gladmakend effect.

• Combineer met andere fleurige essentiële oliën zoals 
lavendel, ylang ylang en patchouli.

• Voeg toe aan je dagelijkse moisturizer om te profiteren 
van de kalmerende werking ervan op de huid.

TIL JE ROUTINE NAAR EEN HOGER NIVEAU 
De verzachtende eigenschappen van Romeinse kamille 
essentiële olie zijn ook nuttig wanneer je je huid wilt 
kalmeren of je haar wilt temmen. Voeg één tot twee 
druppels van de olie toe aan je dagelijkse moisturizer om 
Romeinse kamille essentiële in je dagelijkse huidverzorging 
op te nemen. Als je Romeinse kamille-olie voor het haar wilt 
gebruiken, kun je een paar druppels aan je shampoo of 
conditioner toevoegen. Dit bevordert niet alleen gezond 
uitziend haar, maar het laat ook een frisse en fleurige geur 
achter in je lokken. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Meng voor massage 5 druppels met 10 ml 
dragerolie. Meng voor een bad 5 druppels met 5 ml 
dragerolie. Meng voor parfumeren 1 druppel met 10 
druppels dragerolie. Uitsluitend voor gebruik op de huid.

WAARSCHUWINGEN
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg je arts als je 
zwanger bent of onder behandeling staat. Vermijd contact 
met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken.


