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Theeboomolie   
 

Theeboomolie is een natuurlijke etherische olie, gewonnen uit de Australische theeboom (tea tree). 

Deze zuivere olie heeft een bijzonder breed toepassingsgebied en mag niet ontbreken in de 

natuurlijke huis-tuin-en-keuken-EHBO-kit. Je kunt theeboomolie o.a. gebruiken bij kalknagels, 

zwemmersvoeten en een gevoelige, schrale, ruwe en rode huid. De olie ondersteunt zowel de 

weerstand als het herstellend vermogen van de huid. Je kunt hem ook mengen door allerlei 

verzorgende producten, zoals bijvoorbeeld shampoos en crèmes.  

 

Toepassingen bij uitwendig gebruik 

• voor de verzorging van kalknagels 

• bij dikke, broze en bruine nagels 

• bij puistjes en mee-eters 

• om de huid te zuiveren  

• ter verzorging en verzachting van de huid bij insecten- en kwallenbeten 

• voor in een stoombadje of ligbad 

• voor in een shampoo of haarspray bij schoolgaande kinderen  

 

Productcategorie 

Etherische oliën 

Speciale olie 

 

Inhoud 

20 ml  

 

Ingredients 

100% etherische olie van Melaleuca Alternifolia Oil (tea tree oil/theeboomolie). 

 

Gebruiksaanwijzing 

Huid: voor zeer kleine oppervlakten bijvoorbeeld nagels of puistjes puur gebruiken of enkele 

druppels vermengen in een shampoo, crème of douchegel. Haarspray: enkele druppels in klein 

sprayflesje water voor schoolgaande kinderen (goed schudden voor gebruik). Stoombad: 1-5 

druppels in het stoomwater. Ligbad: 6 druppels in een vol bad.  

 

Waarschuwingen 

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Giftig bij inslikken. Wanneer je per ongeluk olie hebt ingeslikt, 

raadpleeg een arts. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij contact met de huid: met veel 

water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: raadpleeg een arts. Niet gebruiken bij kinderen 

jonger dan 4 jaar. Vermijd contact met de ogen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de 

ingrediënten. 
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Bewaaradvies 

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. 

 

Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006 geen volledige 

productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem 

dan contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl. 
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