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PRODUCTBESCHRIJVING
Patchouli staat bekend om z’n rijke, muskusachtig-zoete 
geur en wordt regelmatig gebruikt in de parfumindustrie en 
in geparfumeerde producten zoals wasmiddelen en 
luchtverfrissers. Patchouli essentiële olie is op vele 
manieren goed voor de huid. Het kan ook helpen om de 
huid te reinigen en te kalmeren. Bovendien kan de geur van 
Patchouli helpen om het gevoel van kalmte te bevorderen.

TOEPASSINGEN
• Combineer met andere essentiële oliën voor een zoet 

ruikende, muskaatachtige parfum of eau de cologne. 

• Combineer met gelijke delen Peppermint olie en breng 
aan op het voorhoofd, de slapen of de achterkant van de 
nek na een lange dag werken. 

• Combineer met Vetiver en breng aan onder de voeten om 
kalme gevoelens te bevorderen.

TIL JE ROUTINE NAAR EEN HOGER NIVEAU
Patchouli-olie is ideaal voor huidverzorging en kan vaak 
worden gebruikt om de uitstraling van de huid te 
verbeteren. Voeg een paar druppels patchouli essentiële 
olie toe aan je dagelijkse moisturizer of breng één tot twee 
druppels rechtstreeks op de huid aan. Het gebruik van 
patchouli-olie bevordert een stralende teint en biedt 
probleemgebieden van de huid ondersteuning. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Meng voor massage 5 druppels met 10 ml dragerolie. 
Meng voor een bad 5 druppels met 5 ml dragerolie. Meng 
voor parfumeren 1 druppel met 10 druppels dragerolie. 
Uitsluitend plaatselijk aanbrengen.

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

• Kan regelmatig worden gebruikt om de huid te 
kalmeren en te reinigen. 

• Patchouli olie kan een gevoel van kalmte bevorderen.

Patchouli
Pogostemon cablin  15 ml


