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Rode olie  
 

Rode olie wordt toegepast bij stijve en gevoelige spieren. De basis van sint-janskruidolie is aangevuld 

met de etherische oliën van wintergroen, rozemarijn, jeneverbes, lavendel, Siberische spar, 

kruizemunt en cajaputi. De olie is prettig voor soepele spieren, geeft een warmtesensatie op de huid 

en een ontspannen gevoel.  

 

Toepassingen 

• Natuurlijk wrijfmiddel voor soepele spieren, pezen en gewrichten 

• Geschikt voor stramme en stijve spieren 

• Goed te gebruiken voor behandeling voor en na het sporten 

• Voor herstel na fysieke inspanning 

 

Productcategorie: huidverzorging 

Etherische oliën 

Inhoud: 20 ml  

 

 

Ingrediënten 

Olea Europaea Fruit Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Oil, Menthol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 

Camphor, Rosmarinus Officinalis Oil, Lavendula Hybrida Oil, Illicium Verum Fruit Oil, Juniperus 

Communis Fruit Oil, Thymus Vulgaris Oil, Abies Sibirica Needle Oil, Mentha Arvensis Herb Oil, 

Hypericum Perforatum Flower Extract*, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Cymbopogon Winterianus 

Herb Oil,Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Eugenol, Citronellol. 

 

Nederlandse benamingen: olijfolie, wintergroenolie, eucalyptusolie, kamferolie, rozemarijnolie, 

lavendelolie, steranijsolie, jeneverbesolie, tijmolie, Siberische Sparolie, pepermuntolie, sint-

janskruidextract, lemongrassolie, citronellaolie. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Spray de olie op de te behandelen huid en smeer het vervolgens licht in. Vermijd contact met de 

ogen. 

Na gebruik handen goed wassen met zeep. Let op: kan (vet) vlekken geven op de kleding. 

 

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 ingrediënten. 
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Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet innemen. Etherische oliën kunnen bij inname interacties 

hebben met medicatie. Raadpleeg daarvoor altijd een deskundige. Wanneer je per ongeluk 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. 

 

20ml 

Z-index: 15184439 

Productcode: VP0141 

Barcode:  8716378060233 

 


