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PRODUCTBESCHRIJVING
Met zijn uitgesproken aroma en talloze toepassingen is 
lavendel uitgegroeid tot een van de populairste essentiële 
oliën. Vroeger gebruikten de Romeinen en de Egyptiërs 
lavendel voor in bad. Sinds die tijd hebben vele mensen 
de talloze voordelen van lavendel ontdekt. Lavendel wordt 
veel gebruikt in cosmetica en parfums om het vermogen 
een gezonde, egale huid te bevorderen. Daarnaast worden 
de kalmerende eigenschappen vaak gebruikt om het 
lichaam te ontspannen en de stemming te verbeteren.  
De veelzijdige voordelen maken van lavendel een olie die 
je overal bij de hand wilt hebben. 

TOEPASSINGEN
• Voeg een paar druppels Lavendel toe voor een 

kalmerend en ontspannend effect.

• Breng één druppel op de huid aan om incidentele 
huidirritatie te verzachten.

• Voeg toe aan het badwater om je zorgen weg te spelen  
of breng aan op de slapen en de nek.

• Breng een paar druppels Lavendel aan op kussens of 
beddengoed voor een ontspannend effect.

GEBRUIKSAANWIJZING
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. 
Uitsluitend voor gebruik op de huid.

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

• Kan een gezonde huid bevorderen.

• Bewonderd en veel gebruikt door oude culturen en 
tegenwoordig steeds populairder vanwege de vele 
cosmetische toepassingen.

• Samen met zijn herkenbare aroma en unieke 
toepassingen wordt lavendel veel gebruikt om een 
kalm en ontspannen gevoel te bevorderen.

Lavender
Lavandula angustifolia  15 ml


