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Niaouli
Melaleuca quinquenervia  15 ml

• Staat bekend om z’n reinigende, huidverjongende 
effect.

• Kan helpen een gezond uitziende huid te 
ondersteunen, en vermindert de verschijning van 
onzuiverheden.

• Niaouli, een familielid van Tea Tree, heeft een 
zoetere, houtachtige geur.

• Staat bekend als een stimulerende olie vanwege 
het eucalyptolgehalte en de samenstelling van 
monoterpenen.

PRODUCTBESCHRIJVING 
Niaouli is een grote groenblijvende boom die oorspronkelijk 
uit Australië komt. De bomen hebben 13 cm lange 
bladeren en geel gekleurde bloemen die in strakke aren 
aan de uiteinden van de takken bloeien. Niaouli, een 
familielid van Tea Tree, heeft een zoetere, maar toch 
houtachtige geur. Door het eucalyptolgehalte en de 
samenstelling van monoterpenen is het een stimulerende 
essentiële olie. Niaouli wordt op grote schaal gebruikt in 
verschillende cosmetica zoals lotions, crèmes en zepen en 
helpt de huid gezond en schoon te houden. Het kan ook 
helpen om specifieke gebieden te ontspannen wanneer het 
gebruikt wordt in een massage.

TOEPASSINGEN
• Voeg een druppel toe aan je gezichtsreinigerVoeg toe 

aan een kalmerende massage.

• Combineer met Eucalyptus, Bergamot of Lavendel 
essentiële oliën voor een stimulerende combinatie.

• Gebruik na een lange dag of halverwege de middag voor 
een verfrissende oppepper.

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

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Indien je zwanger bent, borstvoeding 
geeft of onder behandeling bent van een arts, raadpleeg 
dan eerst jouw arts. Vermijd contact met de ogen, 
binnenkant van de oren en gevoelige gebieden.


