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Cipres hydrolaat  Cupressus sempervirens 
 250 ml  Couperose, bloedcirculatie 

Douglasspar hydrolaat  Pseudotsuga menziesii 
 250 ml  Verfrissend, ontsmettend, basis voor huidverzorging, deodorants... 

3 Drie kleurig Viooltje 
Hydrolaat Viola Tricolor 100 ml € 7,30 Zuivert de huid (jeugdige probleemhuid) 

 
Hamamelis hydrolaat 

 
Hamamelis virginiani 

 250 ml  Samentrekkend 

Korenbloem hydrolaat Centaurium cyanus 
 250 ml  Rustgevende werking, huidreinigend 

Lavendel hydrolaat 
zie volgend blad 

Lavandula angustifolia 
   Rustgevende werking, huidreinigend 

Mirte hydrolaat   Myrtus communis 
 250 ml  Spankracht v.d huid, anti-rimpel, vette huid 

Munt hydrolaat 
zie volgend blad 

Mentha x piperita 
   Tonifiërend, verfrissend, evenwichtsherstellend 

Neroli hydrolaat  Citrus aurantium flores 
 100 ml € 7,90 Gevoelige huid, geïrriteerde huid, droge huid... 

Roomse kamille 
Hydrolaat 

Anthemis nobilis 
 250 ml  Ontstoken huid, geïrriteerde huid... 

Roos hydrolaat  Rosa damascena 
 250 ml  Regenererend, spankracht v.d huid, anti-rimpel, oogontstekingen... 

Rozemarijn hydrolaat 
zie volgend blad 

Rosmarinus officinalis 
   Spankracht v.d huid, slecht doorbloede, dikke, vale huid, gerimpelde huid... 

Salie hydrolaat 
zie volgend blad 

Salvia officinalis 
   Regenererend: vette probleemhuid, rimpels, oudere huid... 

Spijklavendel hydrolaat   Lavandula latifdolia 
 250 ml  Huidverzorgend, droge huid, na zonnebrand, babies... 

 
Eigen gewonnen hydrolaten – zie volgend blad 
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Brandnetel hydrolaat 
(wildpluk) Urtica dioica 200ml 6,50 € 

- Versterkend, mineraliserend en balancerend 
- gebruikt in de haarzorg : bij roos, om groei te stimuleren, haaruitval, geeft 

kracht en glans, herstelt vette hoofdhuid 
- het is ook een uitstekende verzorgende regulator voor de vette huid en acne 
- huid tonic lotion bij doffe huid, regelt de productie van talg, brengt 

evenwicht voor vette en gecombineerde huid 

Ceder (atlas) hydrolaat Cedrus atlantica 200ml € 5,00 

- Het wordt traditioneel gebruikt als haarverzorging: fijn haar, haaruitval, jeuk 
aan de hoofdhuid, roos, geeft glans aan droog en beschadigd haar. 

- Tegen vasthouden van vocht : oogwallen, cellutlitis, .... 
- Bevordert lymfecirculatie 
- Bij katten en honden (huidproblemen, vlooien, ...) 

Citroen Melisse hydrolaat * Melissa officinalis 200ml € 9,50 

- Tonicum voor zenuwstelsel, werkt kalmerend – hartkloppingen, slapeloosheid, 
hoge bloeddruk, spanningshoofdpijn, migraine 

- Ontspant maag-darmkanaal en bevordert de spijsvertering 
- Ontkrampt baarmoeder 
- Verbetert galvorming en kan zo misselijkheid tegen gaan, ook 

ochtendmisselijkheid, ook tijdens zwangerschap 
- Werkt rustgevend bij ADHD (2 el kids / 4 el volwassenen in 1 l water verdund) 
- Ontkrampt bij darmontsteking en ziekte van Crohn 
- In avondbadje bij onrustige baby’s 
- Aftersunlotion, huidlotion : reinigt, hydrateert een heelt bij eczeem en 

geirriteerde huid 
- Bij koortstblaasjes regelmatig deppen 

Dragon hydrolaat * 
Artemesia 

dracunculus 
 

200 ml 5,50 € 

- Belangrijke hulp bij de spijsvertering, hik, winderigheid, opgeblazen gevoel, 
krampen 

- heeft relaxerend effect op zenuwstelsel 
- lekker bij gerechten en dranken 
- houdt u staande, tijdens reizen ondanks verschillende tijdszones en stress 

 

Duizendblad hydrolaat, 
wildpluk 

Achillea millefolium 
 200 ml 9,50 € 

- Als verstuiver of kompres bij alle vormen van huidproblemen en –
beschadigingen; effectief 
bij spataderen, ondersteunend bij cellulitis 

- Werkzaam op alle lichaamsfuncties en -systemen : ontgiftend en zuiverend 
- Geurt sterk aromatisch : pittig en kruidig, kan puur of verdund gebruikt 

worden 
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Eucalyptus hydrolaat Eucalyptus 200 ml € 7,50 

- Stimuleert de schildklier 
- Ondersteunt lever, nieren en pancreas 
- Versterkt de luchtwegen en de opname van zuurstof in de longen, de bronchen 

en het bloed 
 

Hysop hydrolaat * Hyssopus officinalis 200 ml € 5,50 

- Bevordert het ophoesten van slijm, is slijmoplossend en hoeststillend 
- Zuivert en herstelt het organisme in zijn geheel 
- Harttonicum 

 

 
 
 
 
 
 
Laurier hydrolaat * 
 

 

Laurus nobilis 200 ml € 5,50 

- Laurier is een breedspectrum antisepticum, antibacterieel, algemeen tonisch 
en immuunbooster, zowel preventief als curatief 

- Te gebruiken bij virale infecties  
- Gorgelen bij tandvleesproblemen, tandhygiëne, slecht ruikende adem, 

postoperatief, aften 
- Digestief na vet of overvloedig eten 
- Onmisbaar in de keuken, bij pasta’s, sauzen, soep, vis, vlees, salade dressings.. 
- Als drankje bij lymfeknopen (borstweefsel/lies) 
- Als spray / massage bij lymfeknopen of slecht genezende wonden of zweren 
- Als ontgiftend tonisch drankje 1 koffielepels in glas water 2-4/dag  -  10 dagen 
- Als warm kompres bij verkrampingen, gespannenheid 
- Om te inhaleren voor spasmen van de bronchiën 
- Als gezichtswater voor een vette onreine huid 
- Bij gediagnosticeerde kanker niet inwendig gebruiken 

Munt hydrolaat 
 Mentha piperita  200 ml 5,50 € 

- Bij stress, kalmeert en harmoniseert, verbetert focus,  
zorgt voor gezonde geest 

- Algemeen lichaamstonicum, neemt hongergevoel enigszins weg 
- Werkt verkoelend op de huid, revitaliseert  

bij alle huidtypes, vooral vermoeide huid 
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Rozemarijn hydrolaat Rosmarinus officinalis 200 ml € 5,50 

- Activeert het metabolisme en verhoogt de energie 
- Stimuleert lever-gal samenwerking, de nierwerking en het hart- en 

bloedvatensysteem 
- Bevordert de vertering 
- Slijmoplossend en slijmlosmakend 
- Algemene detox 
- Aanbevolen bij haaruitval, schilfers, vet haar en acne 

Salie * 
Top Hydrolaat !!! 
breed toepassingsveld 

Salvia officinalis 200 ml 6,50 € 

 
- Harmoniseert de werking van de nieren, bijnieren en lever 
- Reguleert het zweten 
- Verlaagt de cholesterol 
- Werkt als detox voor het hele lichaam 
- Antischimmelwerking 
- Als drankje voor extra energie, vermoeidheid, chronische vermoeidheid, 

herstelt vitaliteit en energie 
- Balancerend voor hormoonstelsel , reguleert de menstruatiecyclus, reduceert 

de symptomen van PMS, krampen, kolieken, winderigheid, vochtretentie. Ook 
voor de behandeling van symptomen van de menopauze 

- tegen tand- en kiespijn. Gorgelen bij keelpijn. Helpt bij aften 
- Gezichtswater bij een vette huid; als basis voor een deodorant 
- Ondersteunt de spijsvertering en remt de honger 

Strobloem hydrolaat Helicrysum italicum 200 ml  
 
https://herbanova7.blogspot.be/2016/07/strobloem-hydrolaat.html 
 

Tijm hydrolaat * Thymus vulgaris 200 ml 5,00 € 

 

- Als gorgel- of mondspoelmiddel bij keel en mondaandoeningen en als 
monddeodorant 

- Heeft intens immunostimulerend vermogen, haar regenererende werking van 
de lever en haar opwarmend vermogen ten dienste van de trage 
bloedcirculatie (gevoel van kouwelijkheid). 
 

 
Roos hydrolaat  
 

 200 ml 9,00 € 
Regenererend, spankracht v.d huid, anti-rimpel, algemene huidverzorging, 
oogontstekingen... 
 

 


