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Balsam Fir
Abies balsamea  5 ml

• Creëert een aardend en stimulerend effect 
wanneer het op de huid wordt aangebracht.

• Kan effectief zijn in het verzachten van de huid 
wanneer het op de huid wordt aangebracht als 
onderdeel van een kalmerende massage.

PRODUCTBESCHRIJVING
De majestueuze, altijdgroene balsemboom produceert een 
verwarmende, verfrissende essentiële olie. De boom uit 
Noord-Amerika kan meer dan 24 meter hoog worden en 
heeft naaldachtige bladeren. Inheemse Amerikanen 
gebruikten van oudsher balsemsparren voor rituelen en 
wellness-doeleinden. De balsemsparrenboom, die 
voornamelijk wordt gebruikt voor pulp en de bouw, reageert 
niet goed op stedelijke vervuiling en is niet overvloedig 
aanwezig in de steden, en groeit bij voorkeur in de bossen 
waar de lucht fris en schoon is. Als hoofdbestanddeel kan 
ß-Pinene effectief zijn in het verzachten van de huid 
wanneer het op de huid wordt aangebracht als onderdeel 
van een kalmerende massage. De essentiële olie van 
Balsam Fir wordt met stoom gedistilleerd uit de schors van 
de boom, waardoor een fris, houtachtig aroma ontstaat. 

TOEPASSINGEN
• Gebruik twee tot drie druppels met Gefractioneerde 

Kokosolie voor een verkwikkende massage.

• Gebruik twee tot drie druppels in een warm Epsom-
zoutbad om te revitaliseren na een lange dag.

• Voeg een druppel toe aan gezichtsreiniger, zeep of 
bodywash.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor massage, mix 5 druppels met 10 ml draagolie. Voor in 
bad, mix 5 druppels met 5 ml draagolie. Voor parfum, mix  
1 druppel met 10 druppels draagolie. Alleen op de huid 
gebruiken

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg je arts als je zwanger bent of 
onder behandeling bent. Vermijd contact met de ogen, 
binnenkant van de oren en gevoelige gebieden.


