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PRODUCTBESCHRIJVING
Indiaas Sandelhout is een geliefd ingrediënt in wierook en 
bij meditaties om mindfulness te bevorderen. Net als 
Hawaïaans Sandelhout geeft Indiaas Sandelhout een 
weldadig gevoel en heeft het een positief effect op het 
gemoed. Combineer Sandelhout met andere essentiële 
oliën zoals Lavendel en Wilde Sinaasappel en masseer 
het in de huid om gevoelens van kalmte en ontspanning 
te bevorderen.

TOEPASSINGEN
• Breng één tot twee druppels aan op nat haar om het 

vochtgehalte te herstellen en je haar een zijdeachtige 
glans te geven.

• Voeg twee druppels toe aan een heet bad voor 
ontspanning.

• Breng twee druppels aan voor een 
stoomgezichtsbehandeling om de huid gevoed en 
verjongd te laten aanvoelen.

• Combineer sandelhout, pepermunt en melaleuca in een 
doe-het-zelf scheercrème.

TIL JE MEDITATIE NAAR EEN HOGER NIVEAU 
Indiaas Sandelhout heeft krachtige opbeurende en 
aardende kwaliteiten. Van oudsher wereldwijd veelvuldig 
gebruikt in wierook en bij meditaties om mindfulness te 
bevorderen Bij gebruik op de huid geeft Sandelhout een 
weldadig  gevoel en heeft het een positief effect op het 
gemoed.  Gebruik Sandelhout bij je dagelijkse  
meditatie- en yoga-oefeningen!

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. 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.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Bevordert een gezond uitziende, gladde huid.

• Het grondende, balancerende aroma van sandelhout 
zal helpen om de stemming te verbeteren.

• Traditiegetrouw een geliefd ingrediënt in wierook en 
bij meditaties om mindfulness te bevorderen.

Sandalwood
Santalum album  5 ml


