Theeboomolie
Theeboomolie is een natuurlijke, zuivere, etherische olie, gewonnen uit de Australische theeboom
(tea tree). Deze olie heeft een bijzonder breed toepassingsgebied en mag niet ontbreken in de
natuurlijke huis- tuin-en-keuken-EHBO-kit. Het wordt o.a. toegepast bij kalknagels en
zwemmersvoeten; een gevoelige, schrale, ruwe en rode huid. Het ondersteunt zowel de weerstand
als het herstellend vermogen van de huid. Theeboomolie kan worden gemengd door allerlei
verzorgende producten, zoals bijvoorbeeld shampoos en crèmes.
Toepassingen bij uitwendig gebruik
• de verzorging van kalknagels
• bij dikke, broze en bruine nagels
• bij puistjes en meeëters
• zuivert de huid
• ter verzorging en verzachting van de huid, bij kwallen- en insectenbeten
• voor in een stoombad
• voor in een shampoo of haarspray bij schoolgaande kinderen
Productcategorie: Etherische oliën
Inhoud: 20 ml
Ingrediënten
100% etherische olie van Melaleuca Alternifolia Oil (tea tree olie of theeboomolie).
Gebruiksaanwijzing
Theeboomolie kan voor zeer kleine oppervlakken puur op de huid worden gebruikt. Het beste is om
enkele druppels te mengen in het gewenste middel, zoals shampoo, crème of douchegel. Het kan
tevens worden gebruikt om mee te stomen. Gebruik dan maximaal 2 druppels in het stoomwater.
Voor schoolgaande kinderen kan een haarspray worden gemaakt door enkele druppels
theeboomolie toe te voegen aan een klein sprayflesje water. Schud dit goed voor gebruik en spray
hiermee ‘s ochtends de hoofdhuid en het haar in.
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 olie hebt ingeslikt dien je direct medische hulp in te schakelen.
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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.
20 ml
Z-index: 16552075
Productcode: VP0102
Barcode: 8716378062480
Versie: 14-3-2019

Van der Pigge – Haarlem – 023-3030720 – www.vanderpigge.nl

