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De geneeskrachtige werkingen van etherische oliën…. 

 

AMANDEL (Bitter) Etherische olie. 

Bij amandel olie onderscheid men de etherische olie (de 'bittere' en de 

spijs olie varianten 'zoete'. Zoete amandelolie wordt verkregen door 

het uitpersen van de pitten van de amandel noot. Het wordt veel 

gebruikt in de cosmetica als basis olie voor de bereiding van crèmes 

en lotions. Ook zeer geschikt als basis voor massage olie. Het wordt 

gebruikt bij bronchitis, als laxeermiddel, het verzacht spierpijn en 

verzacht de huid. Ook gebruikt in de voedselbereiding (marsepein).  

AMBER Etherische olie. 

Ook bij amber onderscheidt men verschillende producten. Ten eerste 

is amber een stof die uit de darm van pot walvissen komt ('grijze 

amber of 'amber gris'). Het drijft op zee in klompen die lichtbruin tot 

zwart van kleur zijn. Vroeger werd amber als geneesmiddel toegepast 

en gold het als een (zeer kostbaar) wondermiddel. Bij het creëren van 

parfums is het een veelgebruikt ingrediënt om zijn typische muskus 

achtige geur. Tegenwoordig worden hier meestal synthetische 

producten voor gebruikt (teruggang van de walvis stand). De tweede 

amber soort ('gele amber') is wat de Engelstaligen amber noemen en in 

het nederlands barnsteen heet. Dit is de fossiele hars van sommige 

pijnboom soorten en is een van de oudste en kostbaarste wierook 

harsen. Er is ook een vloeibare variant, de 'liquid amber' of styrax 

(storax) welke uit de hars van de styrax boom wordt gewonnen. Als 

olie een veelgebruikt middel tegen huid problemen, verkoudheid en 

als antisepticum. Stimulerend en veel gebruikt in oriëntale parfums. 
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ANIJS Etherische olie. 

Uit de vruchten van de anijs wordt de veel in de likeurstokerij 

gebruikte anijs olie gewonnen. Het helpt bij aandoeningen als 

bronchitis en droge hoest. Sterke, overheersende zoete geur. Veel 

gebruikt bij verkoudheid. 

APPEL Etherische olie. 

Uit de bloesem van de appelboom wordt een aangenaam geurende olie 

gewonnen die zeer kostbaar is. De gewone appel olie is een naar appel 

ruikende olie. Geeft een verfrissend gevoel in bad en is stimulerend en 

eetlust opwekkend. 

BERGAMOT Etherische olie. 

Bergamot olie wordt gewonnen uit de schillen van de 'Citrus 

Aurantiu'. 

Bergamot olie wordt zeer veel gebruikt in parfums en eau³de³Cologne. 

Het heeft een antiseptische werking en is vooral geschikt bij 

aandoeningen van de luchtwegen zoals : hoest, bronchitis en 

verkoudheid. Sterk rustgevend en ook heel geschikt bij huid irritaties 

zoals roodheid, jeuk of droogheid. Men mag er echter niet mee 

zonnebaden. 

BOS BLOEMEN Etherische olie. 

Bos bloemen is geen pure olie maar een mengsel van verschillende 

bos geurtjes. Wordt voornamelijk gebruikt vanwege de lekkere geur 

en heeft een licht kalmerende werking. 
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CAMPHER 

Campher is een zeer sterk ruikende kristallijne stof die wordt 

gewonnen uit de 'Cinnamomum camphora ', een boom die in Japan 

voorkomt. 

Heeft een afschrikwekkende invloed op kwade geesten en is sterk 

slijmoplossend. Wordt ook als ingrediënt in sommige wieroken 

gebruikt. 

CAJAPUT Etherische olie. 

Afkomstig van de 'Melaleuca leucondendron ' 

Zeer sterk ruikende olie met een algemeen antiseptische werking, 

vooral bij keel of oorpijn. Helpt ook bij zenuwpijnen. Helpt bij het 

helen van littekens en tegen wormen.  

CARDAMON Etherische olie. 

Wordt gewonnen uit de 'Elettaria Cardamomum 'die voornamelijk in 

Cylon voorkomt. Cardamon olie heeft een sterk verfrissende werking 

op de geest, helpt het hoofd helder te maken bij lawaai of verwarring. 

Antiseptisch, krampverminderend, liefde opwekkend en bevorderend 

voor familierelaties. Als badolie zeer stimulerend en verfrissend. 
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CASTOREUM 

Castoreum of castor zijn de gedroogde geslachtsklieren van de 'Castor 

Fiber', een soort bever. Sterke, onaangename geur, wordt gebruikt bij 

het samenstellen van speciale wieroken en parfums. 

Wordt soms gemengd met orris root en alcohol en geeft dan na een 

fermentatie van ca. 6 maanden een sterke tinctuur.  

CASTOR OIL 

Wordt gewonnen uit de 'Ricinus communis ' en in een mengsel met 

alcohol o.a. als haarversteviger gebruikt. 

Wordt van oudsher als haargroeimiddel toegepast.  

CEDER Etherische olie. 

Cederhout olie wordt gewonnen uit de 'Juniperus virginiana ' bomen 

welke voornamelijk in noord Amerika groeien. 

Antiseptisch, samentrekkend en kalmerend. Cosmetisch van grote 

waarde en geschikt voor alle huid types. 

Sterk insectenwerend. 

 

 

http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor194323
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor198426
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor201554


   

Check-up And Health (Clifford & Nancy)  Munt 71-A  
   8446 AK Heerenveen   0617644610 checkupandhealth@gmail.com 
http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html 

 

 

 

 

 

CITROEN Etherische olie. 

Citroen olie wordt verkregen door het persen van verse 

citroenschillen. 

Desinfecterend en rustgevend. Tegen gewrichtspijnen en 

aderversterkend. Goed voor hand en huidverzorging en tegen 

breekbare nagels. Helpt tegen vet haar en is een bestanddeel van veel 

bad olie. 

Verdrijft insecten en is goed tegen muggenbeten. 

CITRONELLA Etherische olie. 

Citronella olie heeft een sterke geur en wordt behalve in parfums veel 

gebruikt in middeltjes tegen insecten. 

Spierontspannend, kalmerend. Meestal afkomstig van grassoorten uit 

Java en Cylon. 
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CLOVE Etherische olie. 

Wordt verkregen door distillatie van de bloemknoppen van de 

'Eugenia caryophyllata' die op de Molukken, West Indië en Cylon 

voorkomt. Antiseptisch en kalmerende werking op het hele 

zenuwstelsel. 

Vooral bij menstruatie klachten is het verlichtend. 

Bij hoestaanvallen en andere problemen met de ademhalingswegen 

zeer kalmerend. 

Als massage olie zeer goed tegen couperose of gebladderde 

(geschilferde) huid. 

Als badolie zeer geschikt, vooral voor het verstevigen van van de 

vaatwanden (goed tegen spataderen). 

CYPRES Etherische olie. 

Cypres olie wordt verkregen uit de bladeren en jonge takjes van 

verschillende cypres soorten. 

Antiseptisch en kalmerende werking op het hele zenuwstelsel. 

Vooral bij menstruatie klachten is het verlichtend. 

Als massage olie zeer goed tegen 'couperose' of geschilferde huid en 

voor verzachting bij een uitgedroogde huid. 

Goed voor de vaatwanden (tegen spataderen). 

http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor214515
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor255765


   

Check-up And Health (Clifford & Nancy)  Munt 71-A  
   8446 AK Heerenveen   0617644610 checkupandhealth@gmail.com 
http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html 

 

 

 

 

CIVET dierlijk. 

Civet is een vettige substantie die wordt verkregen uit klieren van de 

civet kat of de muskus rat. 

Het heeft een zeer sterke geur en wordt in parfums en tincturen 

vanwege zijn sexueel stimulerende werking toegepast.  

COCOSNOOT Spijs olie. 

Wordt gewonnen uit de kokosnoot en is een zeer weldadige, zoet 

ruikende, basis olie voor zepen, badolie's en massage olie. 

DENNE Etherische olie. 

Uit de naalden en appels van sommige denneboomsoorten wordt de 

denne olie gewonnen. De best geurende wordt gewonnen uit de 'Abies 

Siberica ' en staat bekend als Siberische denne olie. 

Antiseptisch (vooral voor de luchtwegen ) en verzachtend. 

Als massage olie vooral geschikt bij verkoudheid. 

Werkt als badolie verjongend en versterkend. Bij verdamping zeer 

toepasselijk tegen hoofdpijn of loomheid. 
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EUCALYPTUS Etherische olie. 

Eucalyptus olie wordt meestal gewonnen uit de ' Eucalyptus globulus ' 

en andere variëteiten van de N.O Myrtaceae bomen. 

Algemeen antiseptisch maar vooral op de luchtwegen en de 

urinewegen. 

Bij keelpijn, koorts en verkoudheid zeer verlichtend. Als massage olie 

geschikt bij reumatische pijnen en hoofdpijn. 

Bij ontstoken tandvlees enkele druppels op de tandenborstel. Bij 

verdamping zeer verfrissend. 

FRANGIPANNI Etherische olie. 

De naam betekent ' broodbreker ' en zou de naam zijn van een oude 

Romeinse familie die volgens het oude testament de rol hadden om 

het brood te verdelen. 

Frangipanni olie wordt verkregen uit een struik, de 'Plumeria rubra ' 

waarvan de bloemen een heerlijke, op jasmijn lijkende, geur 

verspreiden. 

Rustgevend, liefde opwekkend en algemeen ontspannend. 

In bad zeer goed tegen liefdesverdriet en andere emotionele storingen. 
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FRANKINCENSE Etherische olie / hars. 

Galbanum is een wierookhars uit de 'Ferula galbaniflua ' en andere 

soorten en dient ook als grondstof voor een etherische olie gebruikt 

welke een scherpe, penetrante geur heeft. Wordt ook wel Frankincense 

olie genoemd. 

Antiseptisch, stelpend, helend en kalmerend. 

Heeft een opheffende, verwarmende en rustgevende uitwerking op de 

geest en emoties. 

Vooral veel gebruikt voor de huidverzorging om jeugdigheid te 

behouden en om rimpels te voorkomen. 

GERANIUM Etherische olie. 

Geranium olie's worden gewonnen uit verschillende soorten ' 

Pelargonium ' De olie ruikt niet naar geraniums maar heeft een zoete 

musk/roos achtige geur. 

Antidepressief, antiseptisch, bloedstelpend, rustgevend en wond ³ en 

litteken helend. 

Als badolie is verfrissend en ontspannend. 

Veel gebruikt bij de huidverzorging van alle huidtypes. 

Bij verdamping insectenwerend en bezorgdheid en zwaarmoedigheid 

verdrijvend. 
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GLYCINE (WISTERIA) Etherische olie. 

Beter bekend als wisteria, wordt gewonnen uit de ' Wisteria sinensis ' 

Ruikt een beetje naar jasmijn/violet 

Trekt geluk aan in het algemeen. Voorspoed brengende olie. 

Wordt ook zeer vaak toegepast in gelukbrengende wierooksoorten.  

HENNA plantaardig. 

Gemalen poeder afkomstig van ' Lawsonia inermis ', een stekelige 

boom/struik uit India. 

Veel gebruikt als haarverf en om het lichaam mee te versieren tijdens 

feesten en heilige ceremoniën. 

HONING Geur olie. 

Honing olie heeft een sterke zoete geur en deze olie wordt dan ook 

vaak als hulpmiddel in de voeding (drop) toegepast. Geeft een gevoel 

van overdaad en volheid als men het verdampt. 

Trekt geluk en voorspoed aan. Licht afrodisicum.  
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HOP Etherische olie 

Gewonnen uit de ' Humulus lupulus ' en intensief gebruikt bij de 

bierbrouwerij als smaakgevend ingrediënt. De hop is een familielid 

van de brandnetel en komt in geheel Europa voor. Wordt ook 

toegepast om tabak en etenswaar te verrijken. Vroeger werd een 

kussen gevuld met verse hop gebruikt als lichte verdoving tijdens 

zware perioden (menstruatie). 

Vermindert de sexuele drift. 

Tegen rusteloosheid en nerveuze hoofdpijn en stress.  

HYACINT Etherische olie. 

Wordt verkregen uit de ' Hyacinthus orientalis ' en is familie van de 

knoflook. De gedroogde wortels hebben fijngestampt een balsemende 

en hypnotiserende werking. 

Goed bij geestelijke vermoeidheid en verfrissend. 

Helpt de gevoeligheid voor (zelf)hypnose te vergroten. 

Stimuleert de creativiteit. 
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HYSSOP Etherische olie. 

Hyssop olie wordt verkregen door distillatie van de bloemen van de ' 

Agastache pallidiflora ' 

Hyssop wordt reeds in de Bijbel genoemd als geneeskrachtige plant en 

wordt veel gebruikt voor het reinigen van heilige plaatsen (tempels, 

altaar). 

Antiseptisch, krampverminderend, slijmlosmakend, kalmerend en 

bloeddruk regulerend. 

Uitstekend middel ter versterking bij zwakte. 

Stimulerend effect op het zenuwstelsel. 

IRIS (orris root) Etherische olie. 

Komt van de 'Iris pallida ' en is veelal afkomstig uit Italië. 

In het oude Rome werd orris root veelvuldig als medicijn gebruikt in 

de vorm van in wijn gestampte wortel bij bronchitis, heesheid en 

hoest. 

De gedroogde wortel is een veelgebruikt ingrediënt in magische 

wieroken en mengsels. 

 

http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor337897
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor339547


   

Check-up And Health (Clifford & Nancy)  Munt 71-A  
   8446 AK Heerenveen   0617644610 checkupandhealth@gmail.com 
http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html 

 

 

 

JASMIJN Etherische olie. 

De meeste jasmijnolie wordt gewonnen uit de bloemen van de ' 

Jasminium grandiflorum ' en aanverwante soorten. 

Antiseptisch, ontspannend en liefde opwekkend. 

Werkt voornamelijk op het emotionele niveau en is van grote waarde 

bij psychologische en psychosomatische problemen. 

Zenuw kalmerend. Produceert gevoelens als optimisme en 

vertrouwen. 

Van grote hulp bij behandeling van impotentie en frigiditeit. 

Als massage olie zeer weldadig. Bij verdamping werkt de olie 

verlichtend en verwarmend. 

Opent de geest en brengt een prettige sfeer in huis.  

JENEVERBES Etherische olie. 

Antiseptisch, aktiverend, wondhelend, bevordert uitscheiding van 

giftige stoffen, bloedzuiverend. 

Werkt kalmerend en slaapbevorderend. 

Zeer geschikt als massage olie bij huidproblemen.  
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JOJOBA Plantaardige olie. 

Deze olie is zeer geschikt om te mengen met etherische olieën en zo 

Uw persoonlijke massage olie samen te stellen. Heeft een 

gladmakende werking op de huid en is een van de beste basis olieën 

voor massage. 

KAMILLE ( CAMOMILE ) Etherische olie. 

Wordt verkregen door de distillatie van de bloemen van de ' Athemis 

nobilis ' Wordt veel in shampo's toegepast. 

Werkt rustgevend en antidepressief. 

Vooral geschikt voor hysterische en nerveuze aanvallen en vrouwen 

kwaaltjes. Rusteloosheid van zowel mentale als lichamelijke aard. 

Als massage olie goed tegen spierpijn. Antiseptisch effect bij 

verkoudheid, goed bij kiespijn en acne. 

KAMPERFOELIE Etherische olie. 

Kamperfoelie wordt gewonnen uit de ' Lonicera Periclymenum', een 

struikachtige plant die veelal tegen huizen en als haag wordt geplant. 

Rustgevende en en tot meditatie aanzettende olie.  
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KAMPHER (zie ook campher) Kristallijne stof. 

Wordt gewonnen uit het hout van de in Japan veel voorkomende ' 

Cinnamomum camphora '. 

Stimulerend vooral voor het hart en de ademhaling. Werkt bloeddruk 

verhogend bij te lage bloeddruk. 

Spaarzaam gebruiken daar deze olie snel irritatie kan veroorzaken. 

Vooral bij verkoudheid zeer doeltreffend. 

KANEEL ( CINNAMON ) Etherische olie. 

Deze olie wordt verkregen door distillatie van de bast van de ' 

Cinnamomum zeylanicum ' een boom die veel op Sri Lanka 

voorkomt. 

Antiseptisch, bloedstelpend, geslachtsdrift bevorderend. 

Wordt toegepast bij maagklachten en leveraandoeningen. 

Goed voor ademhalingsproblemen en tegen gasvorming.  
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KARDAMON (zie ook cardamon) Etherische olie 

De kardamon die gewonnen wordt uit de zaden van de ' Elettaria 

Cardamomum ' is een sterk ruikende, kruidige olie en vaak afkomstig 

uit India en Sri Lanka. 

Antidepressief, koortswerend, urineverdrijvend en krampstillend. 

Goed bij indigestie, longziekten en koorts. 

KNOFLOOK Etherische olie. 

De knoflook, eenieder bekend uit de keuken en afkomstig van de ' 

Allium sativum ', staat sinds mensenheugenis bekend als 

geneeskrachtige plant. Reeds de Hebreeërs en de oude Grieken kenden 

deze plant. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat knoflook een 

weldadige uitwerking op de stofwisseling en het immuunsysteem 

heeft. 

Antiseptisch, krampstillend, koortswerend en maagsterkend. 

Als verdampingsolie niet veel gebruikt vanwege de sterke geur. 

Knoflook wordt van oudsher gebruikt om slechte geesten en door 

demonen bezetenen te verjagen. 
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KRUIDNAGEL Etherische olie. 

Wordt verkregen door distillatie van ' Eugenia caryiphyllata '.  

Komt oorspronkelijk uit Indonesië, wordt al sind honderden jaren 

gebruikt als medicinale plant o.a. bij kiespijn en pijn bij de bevalling. 

Van oudsher staat de nagelolie bekend om zijn beschermende en satan 

werende krachten. Verse kruidnagel heeft een aangename geur bij het 

branden en wordt vermengd met tabak, tot 'Kretek' sigaretten 

verwerkt. 

Antiseptisch, aktiverend, pijnstillend en parasieten dodend. 

Heeft een verdovende werking vooral bij kiespijn en zenuwpijn. 

Bij verdamping uitstekend voor het weren van insekten.  

LAVENDEL Etherische olie. 

Lavendel olie wordt verkregen door distillatie van de bloemen van de ' 

Lavendula vera '. Vooral Frankrijk is een plaats waar veel lavendel 

vandaan komt. 

Antidepressief, antiseptisch, krampverminderend, stankverdrijvend, 

wondhelend en rustgevend. 

Als badolie zeer verfrissend, ontspannend en algeheel genezende 

werking. 

Tegen vermoeidheid van zowel fysieke als mentale aard. 

Bij verdamping reinigend en verfrissend. Als massage olie helpt het 

zonverbranding tegen te gaan. 
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LAURIER Etherische olie. 

Deze olie wordt verkregen uit de ' Myrcia acris ' en heeft een 

aangename, frisse geur. Laurier wordt veelvuldig gebruikt in de 

keuken en is een belangrijk ingredient in de bekende bay rum. Geeft 

vertrouwen en zelfrespekt. Verdrijft negatieve gedachten en slechte 

invloeden. 

Helpt tegn angst en maakt het kiezen tussen diverse alternatieven 

makkelijker. 

LELIE VAN DALEN Geur olie. 

Deze olie is zeer geschikt om te verdampen voor een heerlijke frisse 

geur in huis. Ook erg geschikt voor het samenstellen van Uw eigen 

parfums. 

LOTUS Etherische olie. 

Lotus is een oude Egyptische naam voor een plant die in de Nijl groeit 

(Nymphea lotus). Het hart van de bloemen werd vroeger gedroogd en 

gemalen en tot brood verwerkt. In vele culturen is de lotus een heilige 

plant die geassocieerd wordt met de goden en het verkrijgen van 

verlichting. Geeft inzicht in spirituele zaken. 

MAGNOLIA Etherische olie. 

De magnolia is een boomachtige heester welke vooral in China, Japan 

en Amerika groeit. Wordt wel gebruikt in exclusieve parfums. 
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MARJOLEIN Etherische olie. 

Afkomstig van de ' Origanum majorana ' die in bijna geheel Europa 

voorkomt. Reeds bekend bij de oude grieken als ingrediënt voor 

parfums, cosmetica en medicijnen. 

Spijsvertering bevorderend, geurverdrijvend, kalmerend en verbeterd 

de bloedcirculatie. 

Goed middel tegen oorpijn en kiespijn. 

Als massage olie heel goed tegen reumatische en spierpijnen.  

MELISSE Etherische olie. 

Wordt verkregen door distillatie van de ' Melissa officinalis 'welke in 

de Mediterrané en de Verenigde Staten van Amerika voorkomt. 

Hartversterkend, krampverminderend, kalmerend en eetlust 

bevorderend. Heeft een gunstige uitwerking bij melancholie 

Vooral goed tegen misselijkheid, overgeven en andere klachten van 

nerveuze aard. Ook zeer geschikt bij onregelmatige menstruatie. 
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MINT Etherische olie. 

De mint of pepermunt is afkomstig van verschillende soorten van de ' 

Mentha piperita ' en wordt zeer veel in de levensmiddelen, kauwgom 

en tandpasta industrie toegepast. 

Antiseptisch, pijnstillend, krampverminderend, algemeen versterkend 

en slijm losmakend. 

Bij ademhalingsmoeilijkheden en verkoudheid geeft het meer lucht. 

Bij wagen en zeeziekte werkt het misselijkheid bestrijdend. 

In het bad een zeer verfrissende, verkoelende werking vooral bij grote 

warmte. 

Bij verdamping insekten verdrijvend en om wakker te blijven. 

MUNT Etherische olie. 

Is afkomstig van de kruizemunt en lijkt sterk op de pepermunt maar is 

wat zoeter en milder van geur. Ook bekend als ' nanna ' waar in 

Arabische streken veelal thee van wordt bereid. 

Maakt onverschillig en gemakzuchtig. 

Verlichtend bij ademhalings problemen. 
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MUSK Etherische olie. 

Musk is een uitscheidings produkt afkomstig van de geurklieren van 

muskusherten die in het Hymalaya gebergte voorkwamen. Helaas zijn 

deze dieren uitgestorven en is de tegenwoordige musk afkomstig uit 

de geslachtsklieren van de muskusrat, wat een minder goede geur 

geeft. 

Heeft als olie liefdesaantrekkende en sexuele drift stimulerende 

eigenschappen. 

Geeft energie aan uitgebluste relaties. 

Veel gebruikt door zowel mannen als vrouwen om personen van de 

andere sexe te verleiden. 

MYRRHE Etherische olie. 

Myrrhe olie is afkomstig van de 'Balsamodendron Myrrha'. 

De echte myrrhe komt uit Arabië en Abessinië. Een andere variëteit 

komt uit Somalië. 

Myrrhe heeft een aangename geur en is een van de oudste en meest 

gebruikte olie soorten. 

Bij distillatie is het mogelijk om ca.5% essentiële olie te verkrijgen. 

Dit extrakt wordt wel als fixatief in parfums toegepast. 

Opent de geest voor hogere invloeden. 

Brengt vrede in huis. 
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NEROLI (ORANGE BLOSSOM) Etherische olie. 

Wordt gewonnen uit de verse bloesems van de sinaasappelboom, 

cultivering voornamelijk in Frankrijk. 

Geeft gevoelens van vreugde en euforie. 

Werkt kalmerend bij depressie en verwarring. 

Antidepressief, liefde opwekkend, antiseptisch, luchtverversend en 

kalmerend. 

Geschikt voor slapeloosheid en bezorgdheid. 

Goede remedie bij shock of angst. 

Weldadig voor de huid en als badolie zeer rustgevend en welriekend. 

OLIBANUM Etherische olie. 

Olibanum is een hars welke wordt verkregen uit de 'Boswellia 

Carterii' Het word gewonnen door het bekende insnijden van de boom 

en komt dan tevoorschijn als druppels van 5 tot 25 mm. Deze zijn geel 

tot kleurloos en bevatten ca. 5 tot 10 % etherische olie. 

Geeft inspiratie en creativiteit. 

Voor harmonie met de natuur en de kosmos. 
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PATCHOULY Etherische olie. 

Afkomstig van de 'Pogostemon patchouli ' en aanverwante soorten. 

Stimulerend, liefde prikkelend en wondhelend. 

Helpt gedachten te ordenen bij zorgen en problemen. 

Veel voorkomend bestanddeel van parfums en als badolie goed voor 

een schrale huid. 

  

PETITGRAIN Etherische olie. 

Door distillatie van de ' Citrus Bigaradia ' verkrijgt men de heerlijk 

geurende petitgrain olie. Werkt ontspannend op de geest. 

Bij slapeloosheid en stress, overmatig zweten en acne. 

Als badolie een reinigende werking op de huid en een algeheel 

versterkend effect. 

PIMENT Etherische olie. 

Deze olie lijkt qua geur erg op kruidnagel en wordt verkregen door 

distillatie van de gedroogde, onrijpe vruchten der 'Pimente officinalis ' 

en is ook wel bekend onder de naam' ALLSPICE' olie. 
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ROZENMARIJN Etherische olie. 

Middels distillatie van de ' Rosmarinus oficinalis ' verkrijgt men de in 

goedkopere parfums wel gebruikte rozenmarijn olie. 

Antiseptisch, stimulerend, hartversterkend, wondhelend, hoeststillend, 

tegen reumatische en zenuw pijnen en geheugen versterkend. 

Een waardevolle stimulerende werking bij apathy, verwarring, 

flauwvallen en hoofdpijnen. 

Als badolie zeer verfrissend en vooral goed tegen vermoeidheid en 

algehele slapheid.Bij verdamping stank verdrijvend, goed voor de 

luchtwegen en beschermend tegen ziekteverwekkende bacillen. 

ROZEN Etherische olie. 

De meeste rozenolie is afkomstig uit Bulgarije waar ze uit de ' Rosa 

damascena ' wordt gewonnen. Deze olie is al sinds mensenheugenis in 

gebruik als bad en parfum olie en is een van de meest nagemaakte en 

kostbaarste etherische olieën. Antidepressief, antiseptisch, liefde 

opwekkend, rustgevend, harmoniserend en stimulerend voor de 

energie van het lichaam en geest. 

Werkt vaatversterkend, maag en darm versterkend en heeft een 

kalmerende werking op het centrale zenuwstelsel. Zeer stimulerende 

werking in liefdes aangelegenheden en bruikbaar bij impotentie en 

steriliteit. 

Als badolie bevordert het de bloedcirculatie en heeft het een 

weldadige inwerking op alle huidtypes, geschikt voor een droge en 

gevoelige huid. 
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Bij verdamping geeft het een heerlijke rustgevende sfeer. 

Ook zeer geschikt om in de slaapkamer te verdampen als stimulans 

voor het liefdesleven. 

SALIE Etherische olie 

Er bestaan verschillende soorten salie waarvan de 'Salvia 

lavendulaefolia' (SPANISH SAGE) en de ' Salvia sclarea ' (CLARY 

SAGE) de meest gebruikte zijn. 

Helpt bij keelontstekingen en overdadig zweten. 

Zenuwsterkend, bloeddrukverhogend, antiseptisch en afscheiding 

bevorderend (zweet, urine). Kalmerende werking bij boosheid en 

opvliegers en verlichtend bij menstruatieklachten. 

Als massage olie werkt het verkoelend bij ontstekingen ( masseer 

nooit een ontstoken huid of wond !) en voor de huid verzorgend. 

SANDELWOOD Etherische olie. 

Sandelhout komt van de 'Santalum album' boom welke voorkomen in 

bergachtige streken van India en Java. Een van de oudst bekende 

parfum materialen, reeds 4000 jaar in gebruik als balsem materiaal, 

wierook, bouwmateriaal voor tempels en het snijden van beeldjes. Uit 

het kernhout (het binnenste gedeelte van de boom) wordt de 

sandelwood olie gedestilleerd. 

Antiseptisch, krampverminderend, geslachtsdrift bevorderend. 

Gemoedsrust bevorderend vooral bij nerveuze spanningen. 
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Veel gebruikt in de kosmetika vanwege zijn desinfecterende werking 

bij acne en een vette huid. 

Als bad olie zeer geschikt als moisturizer bij een droge, gesprongen 

huid. Schoonheid bevorderend, ontspannend en zwaar geurend. 

SASSEFRAS Etherische olie 

Wordt verkregen uit de wortels van de ' Sassefras albidum ' en werd 

vroeger wel gebruikt bij reuma en huidproblemen. 

Tegenwoordig vanwege zijn hoge giftigheid alleen nog maar in 

beperkte mate in de parfum industrie gebruikt. 

SERINGEN Etherische olie. 

Heerlijk geurende olie uit de ' Syringa vulgaris ' en andere soorten. 

Wordt soms gebruikt in de cosmetische en zeep fabrikage. 

Opwekkend en verfrissend. 

Geeft een rustige sfeer in huis bij verdamping. 

Zeer ontspannend in bad. 

SINAASAPPEL Etherische olie. 

Uit de ' Citrus sinensis ' sinaasappelschil wordt een olie gewonnen die 

toegepast wordt in de levensmiddelen industrie als aroma. Heeft een 

gunstige uitwerking op het spijsverteringsstelsel en de maag. 

Hart en spierversterkend en rustgevend. 
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STEPHANOTIS Etherische olie. 

Behoort tot de familie van de ' Asclepiaddacea ' waarvan de ' 

stephanotis floribunda ', afkomstig van Madagascar, veel gekweekt 

wordt als kamerplant om zijn vele welriekende bloemen.  

TEA TREE Etherische olie. 

De in Australië voorkomende ' Melaleuca alternifolia ' is een kleine 

struik of boom met naaldvormige bladeren zoals de cypres. 

Deze olie wordt al honderden jaren door de aboriginals (de 

oorspronkelijke, bewoners van Australië) gebruikt bij magische 

rituelen en voor medicinale toepassingen. 

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze olie 

een bijzonder krachtig werkend antibioticum bevat welke bacteriën, 

schimmels en virussen bestrijd. Bovendien werkt het stimulerend op 

het immuunsysteem waardoor dit beter op infecties kan reageren. 

Werkt tegen infecties en schimmels, puistjes, insektenbeten en blaren. 

Goed bij astma, bronchitus en hoest. 

Bij verkoudheid, griep en andere (besmettelijke) ziekten. 

THUYA (LEVENSBOOM) Etherische olie. 

De ' thuya occidentalis ' of moeras ceder die o.a. veel in n.Amerika en 

Japan voorkomt bevat een olie die niet veel gebruikt wordt. Het 

Japanse familielid, de 'thujopsis dolobrata ' bevat een etherische olie 

die wel in parfums wordt gebruikt.  
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THIJM Etherische olie. 

Van de thijm bestaat er een groot aantal varianten, waarvan de ' 

Thymus vulgaris ', of tuinthijm de meest voorkomende is. De oude 

Grieken (Hippocrates, Dioscorides) kenden de gunstige uitwerking 

van thijm reeds en ook in de keuken is thijm al lang in gebruik voor 

het conserveren van vlees. Thymos is Grieks voor parfumeren en 

thijm werd vroeger gebruikt om besmettelijke ziekten te bestrijden. 

De Spaanse variant, (T.zygis) is een sterk ruikende olie die veel bij 

sportblessures wordt gebruikt. 

Helpt goed bij astma, bronchitus, chronische gastritis en 

stofwisselings problemen. 

Tegen maagkrampen, hoest, infecties en algemene slapheid. 

Stimulerend op sexueel en lichamelijk vlak, bevorderend voor de 

bloedsomloop. 

TONKA BOON vrucht. 

De in Zuid Amerika voorkomende ' Dipteryx odorata ' is een grote 

boom met violette bloemen en vruchten die de tonka bonen bevatten. 

Uit de boon kan een zoete, nootachtige olie worden verkregen die bij 

de bereiding van tabak en in sommige parfums een toepassing vindt. 

Men gelooft dat het bij zich dragen van twee tonka bonen geluk en 

bescherming geeft.  
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VALERIAAN Etherische olie. 

De in bijna geheel Europa voorkomende ' Veleriana officinalis ' was 

reeds in de vroege geschiedenis een beproefd middel bij nervositeit en 

zenuwachtigheid. Het wordt ook tegenwoordig nog zeer vaak 

toegepast in kruidenthee en drankjes tegen slapeloosheid e.d. 

Rustgevend, pijnstillend, antiseptisch, verdovend. 

Helpt bij migraine en hoofdpijn, rugklachten en menstruatieklachten. 

Bij opvliegendheid en overbelasting van de zintuigen, slapeloosheid 

en nerveuze hartkloppingen. 

VANILLE Etherische olie. 

De vanille afkomstig uit de bonen van de ' Vanilla planifolia ', welke 

tot de familie der orchideeën behoort, is eenieder uit de keuken wel 

bekend om zijn zoete geur en smaak. De eigenlijke vanille ontstaat pas 

na een periode van ca. zes maanden waarin de bonen fermenteren en 

drogen waarbij de vanille als witte kristallen op het oppervlak van de 

bonen wordt afgezet. 

Heeft een balsemende en reinigende werking. 

Heeft bij verdamping een licht stimulerende werking.  
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VERBENA Etherische olie. 

Verbena olie wordt gewonnen door stoomdistillatie van de vers 

geoogste ' Aloysia triphylla '. 

De gedroogde bladeren worden wel gebruikt om een thee te bereiden 

met een opwekkende en versterkende werking. 

De meeste verbena olie wordt in de parfum industrie gebruikt voor de 

bereiding van ' eau de verveine ', een populaire eau de cologne. 

Als bad en verdamp olie goed bij krampen, indigestie, lever 

aandoeningen. 

Rustgevend en versterkend. 

VERTIVERT Etherische olie. 

Uit de wortels van de ' Vetiveria zizanoides ', een grassoort welke 

vooral in India, Java, Haiti en Sri Lanka groeit, verkrijgt men door 

distillatie een geurige olie die al sinds de oudheid als bestanddeel van 

parfums wordt toegepast. 

Antiseptisch, stimulerend, wormverdrijvend en versterkend. 

Aanbevolen bij reuma, acne, vette huid, spier en gewrichtspijn en 

stijfheid. 

Zeer goed als toevoeging aan massageolie voor de bestrijding van 

stress vanwege zijn ontspannende werking. 

http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor466567
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor468654
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VIOOLTJES Etherische olie. 

Het maartsviooltje of ' Viola odorata ' is bij velen bekend uit de 

bloembakken en gazons. De uit deze bloemen verkregen etherische 

olie heeft een zeer aangename geur en wordt in veel duurdere parfums 

als geurcomponent aangewend. Er zijn vele honderden soorten 

viooltjes maar voor de geurstofbereiding worden voornamelijk de ' V. 

parma en P.victoria ' gekweekt. 

Het Viooltje heeft een lange geschiedenis van medicinaal gebruik en 

werd vooral veel toegepast bij keelaandoeningen als gorgelwater. 

Ontstekingremmend, antiseptisch, laxerend, zuiverend, licht 

pijnstillend (bevat aspirine zuur). 

Goed voor rheumatische aandoeningen, eczeem, mond en keel 

infecties en bronchitus. 

Helpt bij duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid en vermoeidheid. 

WINTERGROEN Etherische olie. 

De wintergroen olie is afkomstig van de ' Gaultheria procumbens ' en 

is afkomstig uit Amerika. Wordt sporadisch bij de parfumbereiding 

gebruikt en bij de bestrijding van reumatische aandoeningen. 

Wordt in de goudsmederij wel gebruikt als snijmiddel bij het 

graveren. 

Pijnstillend, antiseptisch, ontstekingremmend, stimulerend.  

http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor470595
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor472493
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YLANG YLANG Etherische olie. 

De ylang ylang is een grote tropische boom met grote gele, rose of 

paarse, geurende bloemen. In Indonesië worden de bloemen 

uitgespreid over het bed op de eerste huwelijksnacht voor een 

gelukkig huwelijk en ook is het een bestanddeel van de z.g.n. 

Macassar olie vanwege zijn haargroei stimulerende werking. 

Lust opwekkend, antidepressief, infectiewerend, stimuleert de 

bloedsomloop en geeft euforische gevoelens. 

Goed bij depressie, hyperventilatie, impotentie en frigiditeit, 

slapeloosheid en nerveuze spanningen. 

Veel gebruikt in parfums voor de exotische geur en zijn liefde 

opwekkende vermogen. 

Als bad olie een verzachtende werking op de huid en vooral geschikt 

bij een vette huid. 

 

ZONNEBLOEM Spijsolie. 

Afkomstig van de ' Heliantes annuus ' en veel gebruikt in de keuken. 

Zonnebloem olie is een goede basis olie voor het mengen van massage 

olieën met een verzachtende en voedende werking. 

 

http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor474750
https://sites.google.com/site/pontifexkramer/lijstvanetherischeoile#anchor476955

