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PRODUCTBESCHRIJVING
Hawaiiaans sandelhout, dat duurzaam afkomstig is van 
het grote eiland van Hawaï, heeft kalmerende 
eigenschappen en bevordert een jeugdig uitziende teint. 
Sandelhout is zeer goed voor de huid, waardoor je het 
vaak zult vinden in lichaams- en gezichtsverzorgingsproducten. 
Deze rijke, zoetgeurende essentiële olie wordt al 
duizenden jaren gebruikt om een gevoel van kalmte te 
creëren. De grondende en verkwikkende eigenschappen 
maken het een perfecte olie om in de massage te 
verwerken. 

TOEPASSINGEN
• Breng 1-2 druppels aan op nat haar om het vochtgehalte 

te herstellen en je haar een zijdeachtige glans te geven 
zodra het is opgedroogd.

• Dagelijks en naar wens gebruiken voor een aardend, 
balancerend effect.

• Voeg 1-2 druppels toe aan je favoriete moisturizer of 
nachtcrème voor een gladde, glanzende huid.

• Breng aan op de nek en schouders vlak voor het slapen 
gaan om een kalmerend gevoel te stimuleren.

TIL JE MEDITATIE NAAR EEN HOGER NIVEAU 
Voeg Hawaiiaanse sandelhout olie toe aan je yoga of 
meditatieroutines. Hawaiiaans sandelhout olie is 
samengesteld uit natuurlijke chemicaliën die helpen bij het 
gronden van emoties, en wordt vaak gebruikt in meditatie 
om z‘n grondende en verkwikkende eigenschappen.Breng 
Hawaiian Sandalwood Olie op de huid aan om je meditatie- 
en yoga-ervaring te verbeteren en omring jezelf met haar 
vele kwaliteiten.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Voor massage, meng 5 druppels met 10 ml 
draagolie. Voor bad, meng 5 druppels met 5 ml draagolie. 
Voor gebruik als parfum, meng 1 druppel met 10 druppels 
draagolie.

VOORZICHTIG
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.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Hawaiiaanse Sandelhout, bekend om zijn weldadige 
verzachtende eigenschappen, bevordert een gezond 
uitziende, gladde huid.

• Helpt om een jeugdig uitziende huid te bevorderen 
door de verschijning van oneffenheden te 
verminderen.

• Veelvuldig gebruikt bij meditatie en yoga vanwege 
haar aardende en verkwikkende eigenschappen bij 
gebruik op de huid.

Sandalwood (Hawaiian)
Santalum paniculatum  5 ml


