
STRESS AND ANXIETY RELIEF OIL

Ingrediënten:
lavendelbloem, cederhout, ho houtblad, Ylang Ylang-bloem, marjoleinblad, 
Roomse kamillebloem, vetiverwortel, sandelhout, gefractioneerde kokosolie

Productbeschrijving:
De olie voor het verlichten van stress en angst heeft een kalmerende en 
ontspannende geur die zorgt voor een unieke gebruikerservaring. Deze perfect 
uitgebalanceerde, rustige melange is onmiddellijk voelbaar en brengt de 
gebruiker in een vredige gemoedstoestand. De olie combineert essentiële oliën
die bekend staan om hun vermogen om voor het slapengaan een rustgevende 
omgeving te creëren. Aanbrengen op de handen en de hele dag door inademen
om stress en angst te verminderen. De toevoeging van etherische oliën van 
cederhout, ho hout en vetiver geeft dit product een aardend aroma dat een 
rustige sfeer bevordert wanneer het tijd is om tot rust te komen.

Toepassing:
Breng voor het slapengaan aan op de onderkant van de voeten om te helpen 
ontspannen voordat je gaat slapen.
Breng aan op handen en adem rechtstreeks uit de handen in voor een 
rustgevend aroma om stress en angst te verminderen.
Breng aan op de achterkant van de nek of op de hartstreek voor een gevoel 
van rust.

Gebruiksaanwijzing:
Topisch gebruik: aanbrengen op het gewenste gebied en zachtjes inwrijven of 
masseren.

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

Werking cederhout: beschermend, evenwicht herstellend, (lust) opwekkend, 
versterkend, zelfvertrouwen bevorderend. Helpt tegen haaruitval en 
blaasontsteking. Schimmeldodend, bloedsomloop 
stimulerend,insektenverdrijvend, ontsmettend, verzachtend, zenuwstillend. 

Werking ho houtblad: Antibiotisch, verzorgend, stimuleert het 
immuunsysteem, pijnstillend, anti-reumatisch, slijmafdrijvend. 



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

Werking marjolein: rustgevend en verwarmend en kan het helpen om voor 
het slapengaan te ontspannen.  

Werking Roomse kamille: kalmeert de huid, kalmerend, ontspant, 
opbeurend, geeft moed.

Werking vetiver: werkt grondend, kalmerend en stabiliserend en helpt je om 
te gaan met emotionele stress en pijn, helpt het zenuwstelsel te stabiliseren en
kalmeren, waardoor de geur je helpt in slaap te komen, brengt rust en 
harmonie, verhoogt je concentratie. 

Werking sandelhout: Geslachtsdriftverhogend, opwekkend, reinigend, 
kalmerend, ontstekingsremmend effect op droog eczeem, steenpuisten en 
acne, kan droge en oudere huid verzachten, vermindert jeuk, vooral na het 
scheren, en kan roos doen verdwijnen, verlicht zenuwspanning en angst, kan 
helpen om banden met het verleden te verbreken.

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.


