
 
 

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.  

 

Theeboomolie kun je o.a. toepassen bij kalknagels en een gevoelige, schrale, ruwe en rode 

huid. De olie ondersteunt het herstellend vermogen van de huid en kan worden gemengd 

door allerlei verzorgende producten, zoals bijvoorbeeld vette oliën, crèmes en shampoos. 

 

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 verzachting van de huid bij insecten- en kwallenbeten 

● voor in een stoom- of ligbad 

● voor in een shampoo of haarspray bij schoolgaande kinderen 

● voor een mondspoeling  

 

Ingrediënten 

100% etherische olie van Melaleuca alternifolia (tea tree oil of theeboomolie). 

 

Gebruiksaanwijzing 

Op de huid: voor zeer kleine oppervlakten bijvoorbeeld nagels of puistjes kan het 

puur gebruikt worden, maar het beste is om enkele druppels te mengen in het 

gewenste middel, zoals een basisolie, crème, shampoo of douchegel. 

Haarspray: voor schoolgaande kinderen kan een haarspray gemaakt worden 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. 

Stoombad: voeg 1-5 druppels toe aan het stoomwater. 

Bad: 6 druppels in een vol bad. 

Mondspoeling: 1-2 druppels in een glas water. Niet doorslikken. 

 

Verdunning 

Gebruik etherische olie alleen verdund: maximaal 3-5% in cosmetica die je afspoelt 

(zeep, shampoo) en maximaal 0,5-0,8% in cosmetica die op de lichaamshuid blijft 

liggen (crème, massageolie). Crèmes voor gezicht en handen mogen niet meer dan 

0,2-0,4% etherische olie bevatten. Gebruik niet meer olie dan noodzakelijk.  

 

 

 



 

Waarschuwingen 

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor theeboom. 

Aanbevolen dosering niet overschrijden. Niet onverdund op de huid gebruiken. 

 

Veel etherische oliën bevatten van nature allergenen. Een allergische reactie vindt zeker niet 

bij iedereen plaats, maar is helaas nooit uit te sluiten. Bij contact met de huid: met veel 

water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen. 

 

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Niet gebruiken bij 

kinderen jonger dan 4 jaar. Bij kinderen vanaf 4 jaar overleg met een deskundige. 

Vermijd contact met de ogen. Niet innemen, de olie is giftig bij inslikken. Wanneer er per 

ongeluk toch olie is ingeslikt, dien je direct medische hulp in te schakelen.  

 

Gebruik een parfum dat gemaakt is van etherische olie bij voorkeur niet op je huid, maar op 

je kleren (denk wel om eventuele vlekken). Etherische oliën kunnen vlekken geven op 

geverfde of gepolijste oppervlakten en op kunststof ondergronden. 

 

Bewaaradvies 

Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.  

Niet blootstellen aan direct zonlicht en warmte. Na opening kun je het nog 8 maanden op je 

huid gebruiken. In een oliebrander (aroma-diffuser) kan het nog 2 jaar gebruikt worden. 

Voor een maximale houdbaarheid kun je de olie het beste in de koelkast bewaren (mits dit 

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

houdbaarheid aanzienlijk korter. 

 

Symbolen 

Onderstaande symbolen kun je aantreffen op een etiket van etherische olie.  

Deze symbolen zijn wettelijke verplichte signaleringen die alleen gelden bij verkeerd gebruik 

van de betreffende stoffen. 

 

  Ontvlambaar 

 

   Lange termijn gezondheidsgevaarlijk 

 

  Milieugevaarlijk 

 

Lotnummer en houdbaarheid: zie elders op de verpakking 

Na opening 8 maanden houdbaar 

Inhoud: 20 ml 
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