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Lavendel wordt al eeuwen gebruikt en erkend vanwege haar kalmerende en ontspannende
kwaliteiten.

In en om het huis

1. Weg met die rare, muffe kastlucht! Je kent vast wel die geur van verschillende soorten
stoffen en schoenen voor elke gelegenheid, plus de vuile wasmand en geen frisse lucht in je
kast. Dit kan alleen maar een ding betekenen ... jij hebt lavendelolie nodig. Besprenkel op
een stukje stof of katoen wattenbolletje of gebruik een diffuser, verjaagt zo die nare geur!

2. Haal de beet eruit! Insecten, beestjes en ander kruipend ongedierte zijn niet zo dol op de
geur van lavendel. Sterker nog, ze haten het. Als u de preventieve route vergeten bent
vergeten, lavendel kalmeert beten, steken, jeuk en ontsteking.

3. Een spray voor meerdere doeleinde. Volgende keer als u weer in de file zit, haal dan uw
spray gevuld met water en lavendel tevoorschijn, het frist uw auto helemaal op. Wie wil er
nu niet een auto die heerlijk naar lavendel ruikt?

4. Kinderen die niet willen gaan liggen? Doe een paar druppels lavendel op hun kussens ...
Het lijkt wel magie. Het zal ze helpen om tot rust te komen en maak het slapen gaan een
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beetje meer de moeite waard, en het beste van alles ... lavendel sust ze in een goede
nachtrust.

5. Sla die chemische spuitbus over. Volgende keer dat u een luchtverfrisser voor uw
badkamer gebruikt. Denk dan eens aan lavendel met water in een spuitfles. Lavendel heeft
antibacteriële, antibiotische, antivirale, antiseptische eigenschappen, die alleen maar
kunnen helpen.

6. Haal het bijtende uit de azijn. Als je met azijn schoonmaakt, maar u kunt nauwelijks
overeind blijven door de geur terwijl u het gebruikt? Het antwoord hierop is lavendel. Voeg
gewoon lavendelolie toe aan de azijn, samen in een sprayfles en klaar is kees!

7. Therapeutische afwas- of wasmiddelzeep. Wanneer uw vloeibare zeep of wasmiddel een
beetje oppervlakkig ruikt, kunt u lavendelolie toevoegen voor een beetje extra aroma
therapeutische voordelen en antibacteriële eigenschappen. Het transformeert uw
schoonmaak ervaring!

8. Linnengoed om van te houden. Waar ruikt jouw linnengoed naar? Waarschijnlijk naar
katoen of misschien wel oud katoen. Verlevendig dan je linnengoed met heerlijk geurende
lavendelolie. Het laat geen oliesporen achter en laat zorgt voor een verkwikkende frisse
wasgoed.

9. Lavendel kaarsen. Ach, de lang verloren kunst van het maken van kaarsen. Als je ooit
kaarsen gemaakt hebt weet je hoe leuk het kan zijn. Wanneer u lavendelolie toevoegt, is de
geur die dan vrijkomt intens therapeutisch!

10. Uw houten vloeren, als nieuw. Ziet uw houten vloer eruit alsof deze wel een
opknapbeurt kan gebruiken?, Commerciële vloermiddelen bevatten vaak agressieve
chemicaliën. Houten vloeren houden van essentiële oliën. Voeg enkel druppels lavendelolie
toe aan uw reinigingsmiddel en uw vloer komt er als nieuw uit te zien!

11. Help je oude vertrouwde baseball pet. Je versleten, favoriete baseball pet waar je zo dol
op bent kan ruiken naar de geur van een wild dier. Verander dit! Voeg 4-5 druppels
lavendelolie toe om de geur draaglijk te maken. Het zal dan ook je favoriete pet worden als
je hoofdpijn hebt!

12. Verfris je matras bij het verwisselen van het beddengoed. Helaas wordt het matras nog
wel eens verwaarloosd en gaat dan ruiken naar het schuim van het matras ruiken. Spray er
dan wat lavendelolie op het matras terwijl u het bed verschoont en het voelt zich niet langer
verwaarloost meer!

13. Je eigengemaakte luchtverfrisser. Doe zuiveringszout in een weckpot en voeg hier 5-6
druppels lavendelolie toe. Pons gaten in het deksel. Plaats de pot daar waar de stank zich
bevindt (nabij een vuilnisbak, vuile kleren). Regelmatig de pot schudden en ruik!

14. De geur van huisdieren, neutraliseren. Doe een snufje van je eigengemaakte
zuiveringszout met lavendel mengsel op het tapijten of vloerkleed en zuigen het op. Als je
huisdieren hebt en vooral de (nog) niet zindelijk, gebruik dan lavendel!
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15. Een extra melange toevoegen aan uw Potpourri. Als je een pot met potpourri hebt die
zijn dag heeft gehad. Verfris deze dan met een paar druppels lavendelolie. U zult genieten
van de manier waarop de geur van lavendel de uitstraling van uw huis verandert!

16. Heerlijk ruikende stofzuigerzakken. Uw stofzuiger kunnen een ramp zijn als het gaat om
het de lucht die ze uitblazen tijdens het stofzuigen. Je hele huis kan naar die stank gaan
ruiken. Zoals uw misschien wel weet! Stofzuigers kunnen ook microfijne deeltjes uitblazen.
Doe een aantal wattenbolletjes gedrenkt in citroen- en lavendelolie en plaats ze aan de
binnenkant van de stofzuigzak en laat je stofzuiger even blazen.

Koken & Eten

1. Verzacht de Citrus smaak. Gebruik Lavendel olie in de fijne, delicate citroen sauzen voor
kip of vis of in krachtige sinaasappel marmelade, citrus salades, eigengemaakte limonade en
nog veel meer!

2. Verbazingwekkende marinade en BBQ met lavendel. Rijg kip of vis voor op de grill en
bestrijk met een marinade van lavendel met honing of een knoflook met rozemarijn,
lavendel mix. Marinade kan ook voor over de geroosterde groenten en stukken kip, jammie!

3. Bak als de beste. Lavendel is een mooie aanvulling voor in het bosbes banaan brood of
wat te denken van citroen lavendel koekjes, gebakken zalm met lavendel, lavendel suiker
koekjes, muffins met lavendel, lavendel gebak, bonbons met lavendel, oh yeah!

4. Geef uw suikers een heerlijke twist. Gebruik lavendel als vervanger voor vanille-extract (in
crèmes, vla en suikers) of in glazuur, voor extra smaak kunt u honing toevoegen. Heerlijk,
lavendel met honing voor extra smaak in thee, op toast en zelfs in ahornsiroop!

Lichaam & Geest

1. Het havermout geheim. Vult een potje met havermout en doe hier 5-8 druppels
lavendelolie bij. Als het tijd is om uw gezicht te wassen, voeg dan water toe aan de
havermout met lavendelolie en u heeft een uitstekende natuurlijke scrub! Met een kleine
hoeveelheid doe je lang.

2. De grote opluchting na verbrandingen. Als je iets te lang in de zon hebt gezeten, helpt een
beetje lavendelolie om te voorkomen dat de huid gaat vervellen. Het helpt bij de genezing
van uw huid zonder littekens zo goed!

3. De grote tranen, opluchting! Lavendel heeft desinfecterende eigenschappen en is
geweldig voor de huid, om snij- en schaafwonden te verlichten, vooral als de snee of
schrapen zich bevindt daar waar de verwonding moeilijk te bedekken is (bijv. schaafwond
aan kin).

4. Verlichting bij oorpijn. U kunt lavendel verwarmen (maak de olie niet te heet) en meng het
met olijfolie. Masseer het rondom de oren (niet in de oren) en in de buurt van lymfeklieren
in de keel.



Check-up And Health | Munt 71 | 8446AK | Heerenveen | 06-17644610

5. Een antwoord op een droog klimaat probleem. Heeft u last van een te droge, jeukende
huid en u heeft geen zin om hiervoor de chemische geparfumeerde lotions te gebruiken.
Voeg dan wat lavendelolie bij dōTERRA’s gefractioneerde kokosolie en comfort staat
helemaal aan je zijde!

6. Die vervelende hakken en voeten vermoeidheid. Als u de hele zomer sandalen hebt
gedragen en uw hielen uitzien als de Atacama woestijn, 6 druppels lavendel in een warm
voetbad is hierop het antwoord. Uw poreuze voeten zullen u dankbaar zijn.

7. Verlichting van nek en schouderbladen. Zijn je nek en schouderblad gespannen? Breng
dan lavendelolie met gefractioneerde kokosolie aan, adem het in en masseer die
vastzittende knopen eruit!

8. De kap der wonder. Volgende keer als u een verkoudheid of griepje hebt, denk dan aan de
lavendel wasemkap. Doe 4-6 druppels in een kom met warm water. Leg een handdoek over
je hoofd en de kom en inhaleer de damp langzaam en diep in.

9. De houdbewerkers, beste vriend. Werkt u met hout of zit u in de hout handel? In plaats
van een gat te graven in je vinger om die splinter eruit te krijgen; doe je er een paar druppels
lavendelolie op en laat de splinter zwellen en hij zal er zo uitslippen.

10. Allergieën, sinussen & congestie Oh My! Lavendel kalmeert weerbarstige
sinusproblemen en daagt allergieën en andere respiratoire problemen uit. Alleen toepassen
op de achterkant van je nek, borstkast, en tussen uw ogen.

11. Versterk je EHBO kit. dōTERRA heeft veel producten die een geweldige toevoeging zijn
aan uw EHBO-kit. Maar als u er één zou mogen uitkiezen, dan is dat zeker lavendel.
Waarom? Basis EHBO-kits zijn over het algemeen vaak gericht op lichte huidirritatie,
schaafwonden, huiduitslag, enzovoort. Lavendel is geweldig voor al deze uitdagingen, niet te
vergeten haar kalmerende eigenschappen!

12. Rub a Dub Dub. In plaats van gewone zeep met warm water te gebruiken tijdens baby's
bad tijd, voeg je ongeveer vijf druppels lavendelolie aan het warme water toe. De huid van
uw peuter wordt heerlijk verwend en ruikt geweldig!

13. De Stress weg soppen! Zijn je spieren gespannen. Angst en deadlines vreten aan je. Je
hart gaat als een razende tekeer. Waar is die druk verminderende ventiel? Hier, is die met
lavendel. Toevoegen aan een warm bad, in weken en lekker kalm worden.

14. Laat de damp voor zich spreken. Maak je haren tijdens het douche nat. Voeg 4 druppels
lavendel op een handvol water en wrijf het zachtjes in uw handen en haren. Buig uw hoofd
voorover. Gericht naar beneden. Doe je hoofd onder het warm stromend water en vang de
aroma op die van de damp komt. Je zult het heerlijk vinden hoe het ruikt, en hoe je haar
daarna aanvoelt!

15. Pak acne aan bij de bron. Bacteriën gedijen in talgklieren waardoor deze meer talg gaan
produceren. Deze overproductie van talg is een wasachtige substantie die geassocieerd
wordt met acne. Lavendel helpt bij het herstellen van het evenwicht van de talgklieren en de
uitbraak van acne.


