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Olie van de Hoop  
 

Olie van de Hoop is een mengsel van 100% zuivere etherische oliën van lavendel, wintergroen, eucalyptus, 

kamfer, steranijs, en pepermunt. Dit puur uit de natuur gewonnen product ruikt lekker verfrissend en geeft 

lucht wanneer in een stoombad gebruikt. Voor uitwendig gebruik kan de olie verdund worden en heeft het 

een gunstige invloed op de bloedsomloop. Daarnaast kan de olie gebruikt worden om puistjes en mee-eters 

mee aan te stippen.  

Op een warme dag is Olie van de hoop heerlijk verkwikkend met een paar druppeltjes in de nek gesmeerd. 

 

Toepassingen 

• Geschikt voor stramme en stijve spieren  

• Voor soepele gewrichten 

• Voor een stoombad om vrij te ademen en verlichting van de luchtwegen 

• Voor kinderen in de groei boven de 4 jaar (alleen verdund) 

• In een brander in een kamer wanneer men moet studeren 

• In een voetenbad na een harde werkdag  

• In een voetenbad bij kalknagels, voor een goede flora op de huid 

 

Olie van de Hoop is genoemd naar Pakhuis de Hoop aan de Botermarkt, het voormalige pakhuis van 

Drogisterij A.J. van der Pigge.  

 

Productcategorie: Huidverzorging 

Etherische oliën 

Inhoud: 20 ml 

   

Ingrediënten 

Gaultheria Procumbens Oil, Menthol, Eucalyptus Globulus Oil, Camphor, Lavandula Angustifolia Oil, Illicium 

Verum Oil. 

Nederlandse benamingen: Wintergroenolie,eucalyptusolie,natuurlijkekamfer,lavendelolie,steranijsolie. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Stoombad of voetenbad: voeg enkele druppels Olie van de Hoop toe aan het stoomwater.  

Spier- en/of gewrichtsolie: voeg 20 druppels Olie van de Hoop toe aan 100 ml vette olie (bijvoorbeeld 

amandelolie).  

In een oliebrander met water: voeg een paar druppels toe aan het water in de brander. 
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Waarschuwingen 

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en lactatieperiode. Niet gebruiken bij kinderen onder 4 jaar. 

Vermijd contact met de ogen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. 

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet onverdund op de huid gebruiken. Niet innemen. Etherische oliën 

kunnen bij inname interacties hebben met medicatie. Raadpleeg daarvoor altijd een deskundige. Wanneer 

je per ongeluk de olie hebt ingeslikt dien je direct medische hulp in te schakelen. 

 

Bewaaradviezen 

Bewaar etherische oliën koel en donker, dus niet blootstellen aan direct zonlicht en warmte. Na opening 

binnen 1 jaar gebruiken. Voor een maximale houdbaarheid kun je de olie in de koelkast bewaren (mits dit 

veilig is i.v.m. kinderen etc.). Wanneer je de olie blootstelt aan licht, lucht en warmte wordt de 

houdbaarheid aanzienlijk korter. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 

Allergenendeclaratie 

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. Veel etherische oliën bevatten van 

nature allergenen. Een reactie vindt zeker niet bij iedereen plaats, maar helaas is een allergische reactie 

nooit uit te sluiten. Verstandige omgang met etherische olie beperkt de risico's. 

Zie onze voorschriften document omtrent het veilig gebruik van etherische oliën. 
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