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PRODUCTBESCHRIJVING
Wintergroen essentiële olie wordt verkregen uit de bladeren 
van een kruipende struik in landelijke bergen van Nepal.  
De kalmerende en stimulerende eigenschappen van 
wintergroen zorgen voor een frisse, verkwikkende 
omgeving. Het belangrijkste chemische bestanddeel in 
wintergroen is methylsalicylaat, en wordt gebruikt in 
huidcrèmes en massagemixen om z’n verzachtende 
eigenschappen. Eigenlijk zijn wintergroen en berk de enige 
twee planten ter wereld die van nature dit specifieke 
chemische bestanddeel bevatten.

TOEPASSINGEN
• Voeg 1-2 druppels Wintergroen essentiële olie toe aan 

warm badwater voor een kalmerend bad.

• Wintergroen heeft een verwarmend effect als deze op de 
huid wordt aangebracht en is uitermate geschikt voor 
een verzachtende massage.

• Masseer in op de nek en schouders voor een 
stimulerende, verwarmende sensatie.

WINTERGROEN IN MASSAGE
Omdat wintergroen olie rijke chemische bestanddelen 
bevat zoals methylsalicylaat, is het een ideale olie voor 
massage. Voeg voor een verwarmende en rustgevende 
ervaring wintergroen olie toe aan je post-workout massage. 
Wanneer je wintergroen essentiële olie gebruikt, onthoud 
dan dat een klein beetje lang meegaat, en zorg ervoor dat 
je wintergroen olie verdunt met gefractioneerde kokosolie 
om mogelijke huidgevoeligheid te verminderen. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Meng voor massage 5 druppels met 10 ml 
dragerolie. Voor gebruik in bad meng je 5 druppels met 5 
ml dragerolie. En voor parfumering meng je 1 druppel met 
10 druppels dragerolie. Uitsluitend voor gebruik op de huid.

VOORZICHTIG
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 de ogen, gehoorgang en gevoelige 
plekken.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Bekend om zijn kalmerende en stimulerende 
voordelen die zorgen voor een frisse en verkwikkende 
omgeving.

• Zorgt voor een verwarmende sensatie wanneer het op 
de huid wordt aangebracht, ideaal na lange 
werkdagen of na zware inspanningen.

• Gemengd met andere dōTERRA essentiële oliën 
perfect voor een zoete, verfrissende geur bij 
toepassing op de huid.

Wintergreen (Nepalese)
Gaultheria fragrantissima  15 ml


