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Melissa (Melisse)
Melissa officinalis  5 ml

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Bij gebruik op de huid bevordert Melisse gevoelens 
van ontspanning.

• Melisse essentiële olie wordt gewaardeerd om het 
frisse, zoete en citrusachtige aroma dat een 
verkwikkende werking heeft.

• Melisse staat bekend om de kalmerende 
eigenschappen en het vermogen om de spanning 
te kalmeren.

PRODUCTBESCHRIJVING
Als een van onze zeldzaamste en duurste oliën kent 
melisse essentiële olie een breed scala aan voordelen en 
toepassingen.Melisse wordt van oudsher gebruikt vanwege 
de positieve effecten op de gemoedstoestand. Het 
bevordert gevoelens van kalmte bij gebruik op de huid. 
De zoete, frisse, citrusachtige geur van melisse, ook wel 
citroenmelisse, stond bekend om het aantrekken van 
honingbijen. Dit is waar de naam melisse (melissa) 
vandaan komt, dat is Grieks voor honingbij.

TOEPASSINGEN
• Voeg toe aan je moisturiser of spuitflesje met water en 

verstuif op het gezicht voor een verjongend effect op de huid.

• Wrijf op het voorhoofd, de schouders of de borst voor 
een gevoel van rust en om het emotionele welzijn te 
bevorderen.

• Ontspan na een lange dag je lichaam en geest met een 
massage met melisse essentiële olie.

• Gebruik melisse-olie voor het slapen gaan om een 
ontspannende omgeving te bevorderen.

JE HUID VERJONGEN
Geef je huid een verkwikkende boost door het aanbrengen 
van melisse essentiële olie. Voeg melisse-olie toe aan je 
moisturizer of aan een sprayfles met water en vernevel over 
je gezicht. Door deze simpele toevoeging van essentiële 
olie voelt je huid verjongd aan.

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

WAARSCHUWINGEN
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Ben je zwanger, of onder 
behandeling van een arts, raadpleeg dan eerst je arts. 
Vermijd contact met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken.
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