
MUSCLE PAIN AND STIFFNESS RELIEF OIL

Ingrediënten:
wintergroen blad, kamferbast, pepermuntplant, Ylang Ylang-bloem, 
helichrysum-bloem, blauwe boerenwormkruidbloem, blauwe kamillebloem, 
lavendel en gefractioneerde kokosolie.

Poduct beschrijving:
Muscle pain and stiffness relief oil is perfect voor een rustgevende massage na 
een training of een lange werkdag achter de computer.

De mix van wintergroen, kamfer, pepermunt, Ylang Ylang, helichrysum, 
boerenwormkruid, blauwe kamille en lavendel etherische oliën verdund met 
gefractioneerde kokosolie werken samen om te kalmeren en af te koelen na 
een training of lange uren achter de computer.

Toepassingen:
Wrijf de olie op je vingers, polsen, schouders, onderrug en nek na langdurig 
werken op de computer of na zwaar tillen.
Voor en na het sporten aanbrengen op rug, voeten en benen.

Gebruiksaanwijzing:
Topisch gebruik: aanbrengen op het gewenste gebied.

Waarschuwing:
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Raadpleeg uw arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of onder 
doktersbehandeling staat. Vermijd contact met ogen, binnenkant oren en 
gevoelige gebieden.

Houdbaarheid: 
12 maanden

Werking wintergroen: antibacterieel, ontstekingsremmend, pijnstillend, 
doorbloedingsbevorderend, slijmoplossend. Te gebruiken bij spierpijn, 
gewrichtsklachten, reuma, rugpijn, spit. 

Werking kamfer: ontstekingsremmend, antiviraal, antisepticum, stimulerend,
insecten werend, kalmerend, spier ontspannend, krampstillend, pijnstillend. 

Werking pepermunt: zenuwpijnen, verkoudheid, hoest, hoofdpijn, migraine, 
spierpijn, acne en huidinfecties , geestelijke vermoeidheid, nervositeit 

Werking Ylang Ylang: euforiserrend, geslachtsdrift opwekkend, kalmerend, 
verdovend. Kan een door spanningen verhoogde bloeddruk verlagen, 
kalmerend, ontsmettend, ontstekingsremmend, regulerend, bloedsomloop 
stimulerend, vetzucht bestrijdend. 

Werking helichysum: verkwikt de rijpe huid, ontspant vermoeide spieren en 



geeft je hoop en moed in zware tijden.

Werking boerenwormkruid: ophelderende, kalmerende eigenschappen, 
ondersteuning voor een gezonde ademhaling tijdens het allergieseizoen, helpt 
een onrustige of geïrriteerde huid te kalmeren en ondersteunt het zelfrespect, 
zelfvertrouwen en enthousiasme.

Werking blauwe kamille: genezende en antiseptische eigenschappen. De 
olie werkt verzachtend bij ontstekingen , is licht pijnstillend bij de verzorging 
van wondjes, de olie bevordert namelijk de genezing van de huid.

Werking lavendel: in evenwicht brengen, kalmerend, opbouwend, 
opwekkend en verfrissend, anti bacterieel, antiviraal, antiseptisch, pijn 
verzachtend, stimuleert de doorbloeding, vermindert krampen. 

Werking gefractioneerde kokosolie: versterkt het immuunsysteem, helpt 
eczeem tegen te gaan, geeft verlichting bij psoriasis, voedt en hydrateert 
zowel de huid als het haar, heeft een antibacteriële werking.


