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Ajowan Trachyspermum ammi  Zaad 11 ml Alleen op 

bestelling 

Inname (zeer scherp!) - verstuiven 
De geur, samenstelling en werking zijn vergelijkbaar met rode tijm. De 
olie stimuleert dus sterk de immuniteit. Ajowan werkt ontsmettend, 
speciaal bij darmproblemen. Ook rhinitis en bronchitis 

Anijs  
BIO certification Fr Pimpinella anisum Vrucht 11 ml Alleen op 

bestelling 
Verstuiven – inname (niet voor zwangere vrouwen / epilepsie / hormoon 
afhankelijke kankers 
Krampstillend, indigestie, maagmiddel, winderigheid, astma, luchtwegen 

Backhousia 
BIO certification Fr Backhousia citriodora Blad 11 ml € 10,90 

Zeer fris geurend, massage,verstuiven 
Ontstekingswerend, anti-viraal, arthrose, reumapijnen, lumbago, artritis, 
cellulitis 

Balsemspar  
 Abies balsamea Blad 11 ml  Zie verder bij Spar, Balsemspar 

Basilicum tropisch 
(methylchavicol) 
BIO certification Fr 

Ocimum basilicum thyrsiflorum Plant 11 ml € 7,90 
Verstuiven – bad - massage 
Krampstillend, angst, zenuwtonicum, menstruatie- en 
ingewandskrampen, maagmiddel, luchtwegenaandoeningen 

Benzoë Styrax benzoin Hars 5 ml  € 6,70 (*) Bad – massage 
Brandwonden – huidaandoeningen – dermatitis – wonden – zweren 

Bergamot 
BIO certification Fr Citrus aurantium bergamia Schil 11 ml € 12,80 (*) 

Verstuiven – bad – massage 
Kalmerend, slapeloosheid, angst, kinkhoest 
Blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden 

Bergamot FCF 
BIO certification Fr Citrus aurantium bergamia Schil 11 ml € 10,40 

Verstuiven – bad – massage 
Kalmerend, slapeloosheid, angst, kinkhoest 
Blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden 

Berk Betula lenta Hout 11 ml € 11,90 (*) 
Massage 
Pijnstillend, artritis, cellulitis, spierspasmen, kneuzing, kramp, 
spierscheur, pijn (spieren, reuma, jicht), verrekte spier, fibromyalgie 

Bijvoet Artemesia vulgare Plant 11 ml Alleen op 
bestelling 

Massage 
Huidproblemen : schilferige huid, ontsteking, roodheid, psoriasis, 
netelroos, wrat 

Bonenkruid berg 
BIO certification Fr Satureia montana Blad 11 ml € 13,90 (*) 

Verstuiver  
Antibacterieel, acute ontstekingen, tandheelkunde, staphylococcen, 
antischimmel, darm- en blaasontstekingen, aften 
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Cade (gedestilleerd) 
BIO certification Fr Juniperus oxycedrus Hout 11 ml € 10,30 (*) 

Shampoo – soms massage – geurcomponent deo, aftershave 
Aandoeningen behaarde hoofdhuid, dermatitis, anti-jeuk 
 

 
Cajeput 
BIO certification Fr 

Melaleuca minor Blad 11 ml € 5,70 
Verstuiven – bad – massage 
Keelontsteking, oorpijn, luchtwegenaandoeningen, slijmoplossend, 
beschermend brandwonden radiotherapie 

Ceder virginie Juniperus virginiana Hout 11 ml Alleen op 
bestelling 

Bad – massage 
Aambeien, spataders 
 

Ceder atlas 
BIO certification Fr Cedrus atlantica Hout 11 ml € 5,60 

Bad – massage – shampoos  
Bronchitis, Cellulitus, huidaandoeningen, lymfecirculatiestoorniessen 
 

Cipres, blad     
BIO certification Fr Cupressus sempervirens Blad 11 ml € 8,00 

Verstuiven – bad – massage 
Aderversterkend, circulatiestoornissen, spataders, speen, jeuk zonder 
infecties 

Citroen, schil  
BIO certification Fr Citrus limon Schil 11 ml € 6,00 (*) 

Verstuiven – massage 
Krachtig stimulans voor natuurlijk afweersysteem 
Blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden 

Citroenverbena  
BIO certification Fr Aloysia triphylla/Lippia citriodora Plant 5 ml 

Alleen op 
bestelling 
richtprijs  
€ 25  

Huid – verstuiven 
Algemeen ontspannend, depressie, stress, hartkloppingen, nerveuze 
hyperactiviteit, zenuwinzinking, pijnstillend 

Citronelle, Java 
BIO certification Fr Cymbopogon winterianus Plant 11 ml € 5,80 (*) Verstuiven – massage 

Muggenwerend 
 
Combava petit grain 
BIO certification Fr 

Citrus hystrix 
 Blad 11 ml richtprijs  

€ 14,60 
Alleen op bestelling 
 

Den, grove  
BIO certification Fr Pinus silvestris Plant 11 ml € 7,80 (*) Verstuiven – bad – massage 

Sinusitus, luchtwegenaandoeningen, bronchitis 
 
Den, zwarte  
BIO certification Fr 

Pinus austriaca Plant 11 ml € 7,90 Verstuiven – bad – massage 
Reuma, huidaandoeningen, vergelijkbaar met grove den 
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Douglasspar 
BIO certification Fr Pseudotsuga menziesii Blad 11 ml  Zie verder bij Spar, Douglasspar 

Dragon 
BIO certification Fr Artemesia dranunculus Plant 11 ml 

Alleen op 
bestelling 
 

Verstuiven – bad – massage 
Krampstillend, neuro-vegetatieve dystonie, aerofagie/luchtslikken, 
menstruatiepijn  

Eucalyptus citriodora 
BIO certification Fr Eucalyptus citriodora Blad 11 ml € 5,60 Verstuiven – massage 

Kalmerend, ontstekingswerend, pijnstillend 
Eucalyptus dives, 
pepermuntboom Eucalyptus dives Blad 11 ml Alleen op 

bestelling Munt eucalyptus 

Eucalyptus globulus 
BIO certification Fr Eucalyptus globulus Blad 11 ml € 5,60 

Verstuiven – bad – massage 
Amandel-, keelontsteking, sinusitus, slijjmoplossend, ... 
Niet gebruiken bij kleine kinderen, astma- & epilepsie-patienten 

Eucalyptus radiata 
BIO certification Fr 
 

Eucalyptus radiata Blad 11 ml € 7,60 (*) Verstuiven – bad – massage 
Antiviraal, bronchitis, luchtwegenaandoeningen 

Eucalyptus smithii 
BIO certification Fr Eucalyptus smithii Blad 11 ml € 5,70 de mildste van alle Eucalyptussoorten, geschikt bij luchtwegproblemen, 

ook bij kinderen 
Gember 
BIO certification Fr 

Zingiber officinalis (L.) Roscoe 
 Wortel 11 ml Alleen op 

bestelling 
Verstuiven – bad – massage 
Oververmoeidheid, digestief, winderingheid, reumatische pijn 

Geranium “bourbon‘ 
BIO certification Fr Pelargonium  asperum Bl. Plant 11 ml Alleen op 

bestelling 
Verstuiven – bad – massage  
Kalmerend, angst, bloedstelpend, adertonicum, speen, leverstimulans, 
pancreasstimulans  

Geranium , roos 
BIO certification Fr Pelargonium  x asperum Bl .Plant 11 ml € 10,30 Verstuiven – bad – massage 

Oververmoeidheid, algmene huidaandoeningen, adstringens 

Ho hout Cinnamomum camphora ct linalol Hout 11 ml € 6,70 
Te vergelijken met rozenhout  
Inname – huid – verstuiven 
Virale ziekten, vermoeide huid, schimmel, rhinitis 

Hyssop berg 
BIO certification Fr Hyssopus montana/canescens Plant 

 
11 ml € 25,80 

Inname – huid – verstuiven 
Longinfectie, antiviraal, slijmoplossend, mazelen, rode hond, roodvonk,  
kneuzingen, bronchitis bij jonge kinderen, kinkhoest 

Jasmijn absolutum Jasminus officinale Bloem 1 ml € 11,90 Bad – massage  
Kalmerend – depressie – slapeloosheid – stimuleert bevalling – 
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afrodisiacum – huidaandoeningen 
Jatamansi 
BIO certification Fr 
 

Nardostachys jatamansi Wortel 11 ml € 17,60 Rustgevend 

Jeneverbes 
BIO certification Fr 
 

Juniperus communis Bes+twijg 11 ml € 12,10 (*) Verstuiven – bad – massage 
Bactericide, rhinitis, expectorans, reuma, sciatique 

Kamille, echte 
BIO certification Fr 
 

Matricaria recutita Bl .Plant 5 ml € 19,10 Verstuiven – bad – massage 
Ontstekingswerend, krampstillend, huidaandoeningen, ... 

Kamille, roomse  
BIO certification Fr 
 

Anthemis nobilis Bl. Plant 5 ml € 24,40 (*) allergieën, eczeem, psoriasis, jeuk, acne/jeugdpuistjes, herpes, wondjes, 
zweertjes, stijve spieren en gewrichten 

Kamille, wilde  
BIO certification Fr 
 

Ormenis mixta/multicola Bl. Plant 11 ml € 17,00 Bad – massage 
Ontstekingswerend, aften, eczeem, pms, rustgevend 

Kaneel schors 
BIO certification Fr Cinnamomum zeylanicum Nees Schors 11 ml € 14,50 

Inname – verstuiven 
Anti-bacterieel, anti-viraal, anti-schimmel, antiseptisch,  
acute bronchitis, longontsteking 

Knoflook Alium sativum Knol 11 ml Richtprijs  
€ 9,50 

Alleen op bestelling 
 

Koriander 
BIO certification Fr 
 

Coriandrum sativum Zaad  11 ml 
Alleen op 
bestelling 
 

Verstuiven – bad – massage - inname 
Algemene spijsverteringsstoornissen 

Kruidnagel 
BIO certification Fr 
 

Syzygium aromaticum Bloemknop 11 ml € 7,90 Verstuiven – bad – massage – inname 
Bactericide – antiviraal – tandpijn – amandelontsteking – enterocolitis 

Laurier 
BIO certification Fr 
 

Laurus nobilis Blad 11 ml € 8,20 Verstuiven – inname 
Pijnstillend – tandpijn – slijmoplossend – artritis – polyartritis 
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Lavandin abrialis  
BIO certification Fr 

Lavandula x hybrida clone abriale Bl .Plant 11 ml € 5,30 Verstuiven – bad – massage 
Revitaliserend, bactericide, fungicide 
= kruising tussen echte lavende en spijklavendel 

Lavandin super 
BIO certification Fr 
 

Lavandula x hybrida clone super Bl .Plant 11 ml € 6,10 Verstuiven – bad – massage 
Migraine, hoge bloeddruk, huidaandoeningen, kalmerend 

Lavendel echte wildpluk  
+700 tot 1200 m 
BIO certification Fr 
 

Lavandula angustifolia Miller Bl .Plant 11 ml € 16,30  Verstuiven – bad – massage 
Angst, kalmerend, hoge bloeddruk, brandwonden, ... 

Lavendel echte wildpluk  
+1400 m 
BIO certification Fr 
 

Lavandula angustifolia Miller Bl .Plant 11 ml Richtprijs  
€ 20,00 

Verstuiven – bad – massage 
Angst, kalmerend, hoge bloeddruk, brandwonden, ... 

Lavendel population ‚fine‘  
BIO certification Fr 
 

Lavandula angustifolia ‚fine‘ Bl .Plant 11 ml € 9,70 Verstuiven – bad – massage 
Angst, kalmerend, hoge bloeddruk, brandwonden, ... 

Lavendel Spijk  
BIO certification Fr 
 

Lavandula latifolia Bloem 11 ml € 10,30 Verstuiven – bad – massage 
Bronchitis, hoest, insectenbeten, huidaandoeningen, .. 

Lemongrass 
BIO certification Fr 
 

Cymbopogon flexuosus Plant 11 ml € 5,70 Verstuiven – massage 
Kalmerend, neuro-vegetatieve dystonie; kan huid irriteren 

Limette 
BIO certification Fr 
 

Citrus aurantifolia Schil 11 ml  
€ 7,00 

Frisse geur 
Bij vermoeidheid, vette huid, couperose, wratten, sproeten 

Linaloe Bursera delpechiana hout 11 ml € 6,70 
Huid verzorging van een 'stress-huid' die snel geïrriteerd raakt en rood 
wordt – ontspannend 
 

Litsea 
BIO certification Fr Litsea citrata Plant 11 ml € 6,70 

Verstuiven – massage 
Angst, depressie, kalmerend 
Kan huid irriteren 
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Mandarijn, schil groene 
BIO certification Fr Citrus reticulata Schil 11 ml € 7,50 

Verstuiven – bad 
Angst, kalmerend, slaapstoornissen, zeer rustgevend, ... 
Blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden 

 
Mandarijn, schil rode 
BIO certification Fr 

Citrus reticulata Schil 11 ml € 7,00 
Verstuiven – bad 
Angst, kalmerend, slaapstoornissen, zeer rustgevend,  ... 
Blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden 

Manuka Leptospermum scoparium Blad 11 ml Richtprijs  
€ 25,00 

 
Alleen op bestelling 
 

Marjolein 
BIO certification Fr Origanum majoran Bl. Plant 11 ml € 11,00 

Verstuiven – bad – massage - inname 
Nero-vegetatieve dystonie – pijnstillend – reuma 
 

Mastiektijm, Spaanse 
Marjolein 
BIO certification Fr 

Thymus mastichina Bl. Plant 11 ml  Alleen op bestelling 
 

Mirre Commiphora myrrha Hars 11 ml € 16,30 
Bad – massage - inname 
Antiviraal – ontstekingswerend – dysenterie 
 

Mirte groen (cineol) 
BIO certification Fr 
 

Myrtus communis Blad 11 ml € 13,70 Verstuiven – bad - massage 
Slapeloosheid – bronchitis – expectorans, slijmoplossend 

Mirte rood (myrtenylacetaat) 
BIO certification Fr 
 

Myrtus communis Blad 11 ml € 8,40 Verstuiven – bad - massage 
Kalmerend, huidproblemen, chronische bronchitis 

Moerasspirea Filipendula ulmaria Bl. Plant 11 ml  Alleen op bestelling 
 

Munt Pepermunt 'Mitcham' 
BIO certification Fr 

 
Mentha x piperita Mitcham Bl .Plant 11 ml € 7,70 (*) 

Verstuiven – massage 
Hoofdpijn, slijmoplossend, reisziekte, digestieve kwalen 
Niet in bad gebruiken ! 

Munt akker 
BIO certification Fr Mentha arvensis Bl .Plant 11 ml € 6,00 

Sterke muntgeur !  
Alleen op bestelling 
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Munt bergamot Mentha x citrata Bl .Plant 11 ml € 7,50 Alleen op bestelling 
 

Munt groene (nana) 
BIO certification Fr Mentha viridis Bl .Plant 11 ml € 8,20 

Erg lekkere kauwgomgeur ! 
Alleen op bestelling 
 

Niaouli  CT cineol 
BIO certification Fr 
 

Melaleuca viridiflora  Blad 11 ml € 7,50 Verstuiven – bad – massage 
Bactericide, antiviraal, bronchitis, expectorans, koorts 

 
Oranjebloesen co-dist 
BIO certification Fr 

Neroli Bloem/Blad 5 ml € 27,20 (*) 
Bad – massage; door de hoge kostprijs wordt deze olie zelden verstoven 
Kalmerend, harmoniserend, te gebruiken bij depressie, verwarring, 
shock 

Oregano 
BIO certification Fr Origanum vulgaris Bl. Plant 11 ml € 21,90 

Verstuiven – inname 
Bactericide – antiviraal – fungicide – parasiticide – rhinitis – verkoudheid 
– amoebiase – blaasontsteking  

Oregano (dwerg) 
BIO certification Fr Origanum compactum Bl. Plant 11 ml € 13,70 

Verstuiven – inname 
Bactericide – antiviraal – fungicide – parasiticide – rhinitis – verkoudheid 
– amoebiase (parasitaire darminfectie) – blaasontsteking  

Palmarosa 
BIO certification Fr Cymbopogon martinii Plant 11 ml € 6,40 

Verstuiven – bad – masage 
Bactericide, antiviraal, fungicide, bronchitis, enteritis ((dunne)darm 
ontsteking), bevordert bevalling 

Patchoeli 
BIO certification Fr Pogostemon cablin Plant 11 ml € 9,10 (*) 

Bad – massage 
Aambeien, spataders, adertonicum, huidaandoeningen 
Geur blijft zeer lang hangen 

Peper, zwart 
BIO certification Fr Piper nigrum Zaad 11 ml € 11,70 

Verstuiven – bad – massage 
Pijnstillend, tandpijn, keelpijn, angina, luchtwegenaandoeningen, 
afrodisiacum 

Peterselie Petroselinum crispum Plant 11 ml  
 
Alleen op bestelling 
 

 
Petit grain mandarijn blad Citrus reticulata  Blad 11 ml  

 
Alleen op bestelling 
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Petit grain sinaas bitter blad 
BIO certification Fr 
 

Citrus aurantium amara Blad 11 ml € 8,50 (*)  
 

Piment Pimenta racemosa Blad 11 ml 
Alleen op 
bestelling 
 

Verstuiven – bad – massage - inname 
Bactericide – antiviraal – amandelontsteking – virale hepatitis – uretritis  

Pompelmoes 
BIO certification Fr Citrus paradisii Schil 11 ml € 6,70 

Verstuiven, Ontsmettend van kamers enz, zuiverend 
Kan huid irriteren 
Blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden 

Ravintsara  
BIO certification Fr 
 

Cinnamomum camphora ct cinéol Blad 11 ml € 7,90 Verstuiven – bad – massage 
Antiviraal, virale hepatitis, zona, griep, herpes, klierkoorts 

Rosalina Melaleuca ericifolia Blad 11 ml € 6,70 
 
Alleen op bestelling 
 

Rozemarijn, ct cineol 
BIO certification Fr  
 

Rosmarinus officinalis  Bl .Plant 11 ml € 7,70 (*) Verstuiven – bad – massage 
Bactericide, sinusitis, bronchitis, expectorans 

Rozemarijn, borneon 
(kamfer) 
BIO certification Fr 

Rosmarinus officinalis  Bl .Plant 11 ml € 7,30 
Verstuiven – bad – massage 
Oververmoeidheid, circulatiestoornissen, harttonicum, ... 
Niet gebruiken bij kinderen (-10j) 

Rozemarijn verbenon 
BIO certification Fr Rosmarinus officinalis  Bl .Plant 11 ml Richtprijs 

€ 15,50 

Verstuiven – bad – massage 
Slijmoplossend, leverINSUFFICIËNTIE, enterocolitis (ernstige 
ontsteking van de dunne en dikke darm) 
Niet gebruiken bij kinderen (-10j) 

Rozenhout  
 Aniba rosaeodora Hout 11 ml € 9,20 Verstuiven – bad – massage 

Bronchitis, keelontsteking, huidverzorgend, ontsmettend 

Rozensynergie  

Aniba rosaeodora, Rosa 
damascena, Pelargonium x 
asperum, Santalum 
australocaledonicum, Cananga 
odorata 

Synergie 11 ml € 9,00 (*) Bad – massage - verzorgingsproducen 
Bronchitis, harttonicum, algemene huidverzorging 
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Salie echte 
BIO certification Fr Salvia officinailis Blad 11 ml € 9,20 

Verstuiven – bad – massage - inname 
Bactericide, leverinsufficientie, menstruatiestoornissen, 
premenopauzeproblemen, cellutlitis 

Salie laag thuyone  
BIO certification Fr 

-Salvia offinalis Petit Feuille – 
thuyone Bl .Plant 11 ml € 12,80 Verstuiven – bad – massage 

Bactericide, menstruatiestoornissen, pms, cellulitis, zweetvoeten, ... 
Salie lavendelbladig 

Salvia lavandulifolia Bloei top 11 ml 
Alleen op 
bestelling 
 

Salie soort met smal blad 
Pijnstillend, rhinitis, sinusitis, bronchitis, griep, expectorans 

Sandelhout  
 Santalum australocaledonicum Hout 5 ml € 31,60 

Bad – massage 
Zenuwpijn, adercongestie, aambeien, spataders, lymfecongestie, 
lumbago, ischias, acne, huidaandoeningen 

Scharlei 
BIO certification Fr Salvia sclarea Bl .Plant 11 ml € 14,60 

Verstuiven – bad – massage 
Nerveuze vermoeidheid, oestrogen-like, menstruatiestoorniessen, pms, 
afrodisiacum 

Siam hout Fokienia Hodgensii Hout 11 ml 
Alleen op 
bestelling 
Richtprijs  
€ 7,00 

Allergenen vrij – best niet door vrouwen te gebruiken gezien ze 
hormonale stoornissen kann veroorzaken 
Astenie, zenuwtonicum, hormon-like, sexuele astenie 
 

Sinaas, zoet 
BIO certification Fr Citrus sinensis Schil 11 ml € 5,50 

Verstuiven – massage 
Angst, kalmerend, slaapstoornissen, hartkloppingen, ... 
Kan huid irriteren; blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden 

Sint Janskruid 
BIO certification Fr Hypericum perforatum Bloem 2,5 ml € 15,90 

Enterocolitis, maagzweer, blaasontsteking, prostatis, pyelonefritis 
(nierbekkenontsteking), vaginitis, stomatitis (mondslijmvliesontsteking), 
inwendige trauma‘s 

Spar, Balsemspar  Abies balsamea Blad 11 ml € 8,20 
Verstuiven – bad – massage  
Tonicum voor bijnierschors, bij algemene vermoeidheid –  
bronchitis, hoest, ontsteking heup, MS, verwarmend op spieren 

Spar, Douglasspar 
BIO certification Fr Pseudotsuga menziesii Blad 11 ml € 12,90 

Huid – verstuiven                                                                     
Neus-keel-oren, MS, hyperkinetische stoornis met Attention Deficit 
angst 

Spar, Siberische spar Abies sibirica Blad 11 ml Alleen op 
bestelling 

Verstuiven – bad – massage 
Astma-bronchitis, witte vloed 
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Spar, Zwarte spar 
BIO certification Fr 
 

Picea mariana Blad 11 ml € 12,80 Verstuiven – bad – massage 
Bronchitis, cortison-like, stimulans bijnieren 

Strobloem Helichrysum italicum Bloem 5 ml € 31,50 Bad – massage 
Bloeduitstortingen, trauma’s, aderontstekingen, ... 

Synergiën staan op laatste 
bladzijde      

Tea tree  
BIO certification Fr Melaleuca alternifolia Blad 11 ml € 7,50 

Verstuiven – bad – massage 
Bactericide, antiviraal, candida, immunostimulans, 
voetschimmel,wratten, ontsmettend, ontgiftend 

Terpentijn 
BIO certification Fr Pinus pinaster Hars 11 ml € 5,50 

Verstuiven – bad – massage 
bronchitis, expectorans, galstenen, diureticum, blaasontsteking, oedeem 
 

Thuya   Thuya occidentalis Blad 11 ml € 9,10 (*) Bad – massage 
Slijmoplossend, wratten 

Tijm, Steenberg - Calamintha Calamintha nepeta Bloei top 11 ml Richtprijs 
€ 14,50 

Alleen op bestelling 
 

Tijm, echte CT carvacol 
BIO certification Fr 

Thymus vulgaris 
(carvacroliferum) Bloei top 11 ml € 16,30 

Verstuiven – bad – massage - inname 
Bactericide, antibioticum, infectieziekten 
Sterk verdunnen – zeer sterk 

Tijm, echte CT geraniol Thymus vulgaris (gele tijm) Bl .Plant 11 ml Alleen op 
bestelling 

Verstuiven, massage 
Bactericide, antiviraal, fungicide, enteritis, acne, eczeem 

Tijm, echte CT linalol 
BIO certification Fr Thymus vulgaris (gele tijm) Bl .Plant 11 ml € 16,40 

Verstuiven, massage 
luchtwegen (vooral voor de zwakste, zoals kinderen en ouderen), 
immuniteit. Deze olie gaat heel goed met eucalyptus (smithii voor 
kinderen), (berg) hyssop en ravintsara. 
Tevens fungicide, zenuwtonicum, psoriasis, afrodisiacum 

Tijm, echte CT thuyanol 
BIO certification Fr Thymus vulgaris (witte tijm) Bl .Plant 11 ml € 16,40 Verstuiven – massage 

Bactericide, immunostimulans, ... 

Tijm, echte CT thymol 
BIO certification Fr Thymus vulgaris  Bl .Plant 11 ml € 14,60 

Verstuiven – bad – massage 
Bactericide, antibioticum, infectieziekten 
Sterk verdunnen – zeer sterk 
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Tijm, echte CT paracymeen 
BIO certification Fr 

 
Thymus vulgaris (zwarte tijm) Bl .Plant 11 ml € 16,40 

Massage 
Pijnstillend, artrose, lumbago, reuma, ischias 
Sterk verdunnen 

 
Tijm, rode (Spaanse) 
BIO certification Fr 

Thymus zygis 
 

Bl .Plant 
 11 ml € 12,80 Verstuiven – bewaarmiddel in crèmes 

sterk antibacterieel en antiseptisch, fungicide, antiparasitair, wondhelend 

Venkel Foeniculum vulgare Zaad 11 ml Alleen op 
bestelling 

Verstuiven – bad – massage - inname 
Oestrogen-like, emmenagogum, menstruatiestoornissen, krampstillend, 
maagpijn 

Vetiver 
BIO certification Fr Vetivera zizanoides Wortel 11 ml € 14,20 (*) 

Bad – massage - inname 
Circulatiestoornissen, coronaritis, immunostimulans, reuma, artritis, 
huidverzorging 

Wierook  
Boswelia carterii (Somalië) Hars 11 ml € 13,30 (*) 

Verstuiven – bad – massage - inname 
I Anti-artritis, anti-reuma, sterk immunostimulans, depressies, angst, 
luchtwegenaandoeningen, rimpels, wonden, zweren, huidgenezing 

Wierook  
Boswelia serrata (Indië) Hars 11 ml Alleen op 

bestelling 
Verstuiven – bad – massage - inname 
Anti-artritis, anti-reuma, pijnstillend, acne, droge schilferige huid 
atopische dermatitis 

Wintergreen 
BIO certification Fr 
 

Gaultheria fragrantissima Blad 11 ml € 8,50 (*) Massage 
Hoofdpijjn, artritis, reuma, tendinitis, ... 

Ylang ylang compleet 
BIO certification Fr 
 

Cananga odorata Bloem 11 ml € 10,90 (*) Verstuiven – bad – massage 
Hartkloppingen, afrodisiacum, algemeen stimulans 

Ylang ylang extra 
BIO certification Fr Cananga odorata 1e fractie Bloem 11 ml € 13,90 (*) Verstuiven – bad – massage 

Hartkloppingen, afrodisiacum, algemeen stimulans 
Zwarte spar Picea mariana Blad 11 ml  Zie Spar, Zwarte spar 
Zwarte den Pinus austriaca Plant 11 ml  Zie Den, zwarte 
Zonneroosje / Cisteroos 
BIO certification Fr 
 

Cistus ladaniferus   11 ml Richtprijs 
€ 38,00 Alleen op bestelling 
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Synergie anti-muggen Mengsel van citronelle Java, geranium, lavendel ... 11 ml € 6,10 Verjaagt muggen 
 

Synergie anti-mycose 
 
Zeer krachtig mengsel van tea tree, salie, tagetes, tijm, bonenkruid, patchoeli, 
ambrosia, manuka, backhousia.  11 ml € 9,10* 

Behandeling van 
schimmelnagels : Puur 
gebruiken of 10 % mengen 
met een neutrale olie 

Synergie anti-stress Synergie van engelwortel, roomse kamille, wierook, lavendel, marjolein, 
valeriaan, sinaas 11 ml € 12,70 (*) Zeer krachtig mengsel ! 

Synergie bronchi Bronchien recept met een 12 tal olien, waaronder dennen, sparren, eucalyptus, 
pepermunt, rozemarijn, atlasceder, mirte... 11 ml € 8,20 (*) Onderste luchtwegen 

 

Synergie citrus Pompelmoes, mandarijn, sinaas, citroen, bittere sinaas, backhousia 11 ml € 6,70 Fantasie samenstelling 
 

Synergie equi-nerfs Jatamansi, ravintsara, manuka, wierook, bergamot, wilde kamille, neroli 11 ml € 11,90 
Tonicum voor zenuwstelsel, 
anti-depresse, vermoeide 
zenuwen 

Synergie fresh Citroen, rozemarijn, zilverspar, atlasceder, wierook 11 ml € 7,80 Fantasie samenstelling 

Synergie genci Siberische spar, kruidnagel, kamille, pepermunt, mirre, venkel, salie 11 ml € 7,80 
Speciaal recept voor 
tandverzorging, tandpoeder 
enz... 

Synergie harmonia Kamille, Ho hout, Linaloe, Atlasceder 11 ml  Fantasie samenstelling 

Synergie hemato Synergie van st jansolie(eo ! ), laurier, hyssop montana,wintergreen ... 11 ml € 11,90 
Bij blauwe plekken, 
kneuzingen: zeer snel 
werkend! 

Synergie hyssop  11 ml € 9,90 
Specifiek recept voor 
bronchitis, allergie, cara-
problemen: een topper! 

Synergie Immuno  
Synergie van tijm(linalol en thuyanol), anijs, ravintsara, niaouli...  11 ml € 10,30(*) Verbeteren immuniteit 

Synergie jardinia Vetyver, bergamot, sinaas, damascusroos, jasmijn 11 ml € 9,00 (*) 
 
Fantasie samenstelling 
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Synergie kaneel 
 
Niaouli, kaneel, kruidnagel, roosgeranium, tijm, manuka 11 ml € 8,90 

Krachtig antisepticum, 
veelzijdig en toch niet 
huidirriterend! 

Synergie kinderhyssop  11 ml € 8,30 
Specifiek recept voor kinderen 
:bronchitis, allergie, cara-
problemen: een topper! 

Synergie luchtwegen fris  11 ml € 6,10 Fris mengsel, met den en 
citrussen, een verademing! 

Synergie psoriasis Jeneverbes, stekelige jeneverbes, strobloem, lava, kamille, atlasceder, alsem 11 ml € 15,50 Zeer krachtig mengsel ! 
 

Synergie pure Citroen,petitgrain, bittere sinaas petitgrain, elemi, geranium 11 ml  Fantasie samenstelling 
 

Synergie relax Met mandarijn, kamille roomse, neroli,lavendel... 11 ml  Pure ontspanning, voor het 
slapengaan ... 

Synergie sauna Sandelhout, citroen, roosgeranium, eucalyptus globulus 11 ml € 10,90 Fantasie samenstelling 
 

Synergie sinus Mengsel van grove den, niaouli, wildpluk tijm en munt 11 ml € 8,50 voor sinusitis en verstuiving 
  

Synergie slaapwel! Rustgevend mengsel met neroli, roomse kamille, sinaas en lavandin 
 

11 ml € 9,00 Rustgevend mengsel 

Synergie sparrenvreugd Zachte sparrengeur: met 4 sparren +  3 dennesoorten en cajeput. 11 ml € 7,50 (*) Slijmoplossend, diepere 
ademhaling 

Synergie sweet Ylang ylang, citroengras, atlasceder, roomse kamille, oranjebloesem 11 ml € 7,80 Fantasie samenstelling 
 

Synergie Verveine NIEUW !!!!! 11 ml € 6,80 Fris geurend, opwekkend,  
 

Synergie winterwarm Sinaas, cipres, kaneel, kruidnagel, citroen 11 ml € 6,70 (*) Fantasie samenstelling 
 

Synergie zomervreugde Bergamot, basilicum, lavandin abrialis, zilverspar, litsea, ylang ylang, citroen  11 ml € 8,80 (*) Fantasie samenstelling 
 

 


