
Etherische oliën – Synergieën

                                                                                                                             
Art.        
Nr.

Naam Toepassing Omschrijving Samenstelling
EUR  
5ml

EUR
10ml

A4295 A Changing Woman V | M | B
Ondersteunende synergie voor de vrouw om nieuwe balans te vinden 
(PMS, menopauze, …)

Zoete venkel, citroenverbena, scharlei, … 8,10* 12,80*

4310 Agni V | M
Vedische godin van het Vuur. Specerijensynergie voor een goede 
spijsvertering.

Komijn, venkel, anijs, koriander, bio alcohol, … 10,15*

4215 Avondrust V | M
Zachte, warme synergie; brengt emoties tot rust. Geschikt voor de avond 
en het slapen gaan.

Lavendel, mandarijn, mirre, ylang ylang III, … 9,75*

4695 Balancing V | M
Harmonieuze geurcompositie; bevordert het evenwicht tussen lichaam, 
ziel en geest.

Mandarijn, roosgeranium, sinaas, wierook, mirre, … 6,05* 9,75*

4005 Bergwoud V | M
Synergie van 5 imposante sparren; verdiept de ademhaling en verhoogt 
veerkracht, energie en motivatie.

Balsemspar, Douglasspar, zilverspar, Hemlockspar, 
Siberische spar, …

12,80*

A4297 Blaas & Nieren V | M | B Krachtige synergie met zorg voor blaas en nieren. Tea tree m.a., manuka, lavendel hoogland, … 10,15* 16,30*

4630 Christmas Star V | M De koninklijke geschenken voor een feestelijke sfeer.
Wierook, kaneel, balsemspar, mirre, groene citroen, 
…

6,05* 9,75*

A4210 Clear Mind V Maakt de geest vrij van vermoeidheid en piekeringen. Zilverspar, zoete sinaas, citroen, … 9,10* 14,25*

A4025 Cocoon V | M Met een glimlach elk moment als nieuw beleven … Roomse kamille, roos abs., bergamot, … 8,10* 12,80*

4265 Comfort V | M Verlicht en verzacht spanningen bij vermoeidheid en overbelasting. Lavendel, bittere sinaas, sandelhout, ravintsara,  … 11,15*

4314 Deep Relax V | M
Laat stress wegebben; de geest komt tot rust en het lichaam ontspant 
zich. Creëert mildheid en innerlijke warmte in perioden van verkilling, 
vereenzaming, verdriet, ...

Wierook, ylang ylang II, mandarijn, bergamot, … 8,10* 12,80*

A4230 Earth Harmony V | M | B
Versterkt onze aarding en nodigt uit om de hectiek van de dag los te 
laten en te ontspannen in het Nu.

Indische jasmijn abs., cabreuva, sandelhout, 
cisteroos, …

9,10* 14,25*

4660 Femina V | M Spreekt de kracht en zachtheid aan van de vrouwelijke energie in ons. Scharlei, roos abs., bergamotmunt, … 9,10*

A4240 Focus V | M
Scherpt de concentratie om ontspannen, creatief en met focus te 
werken.

Pompelmoes, citroenverbena, zilverspar, … 9,75*

4250 Gloedrood V | M Volle, warme synergie met een toets van lichtheid en blijmoedigheid. Zoete sinaas, wierook, balsemspar, mirre, … 9,75*

4270 Happiness V | M Vrolijke, kleurrijke synergie met een stresswerend effect.
Petitgrain bigarade, jasmijn abs., bergamot, rode 
sinaas, …

9,75*

4090 Harmonie V | M Bevordert innerllijke rust en tevredenheid. Lavandin, mandarijn, roosgeranium, … 9,75*

4255 Helderheid V
Maakt het hoofd helder, bevordert de concentratie, versterkt en 
stimuleert het geheugen.

Basilicum, rozemarijn, roosgeranium, citroen, … 9,75*

De prijzen aangeduid met een asterix geven de artikelen en volumes aan die doorgaans vlot leverbaar zijn in België.

Toepassing:  V = verstuiving, M = massage, B = bad
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4240 Herfstgloed V | M Pittige, bloedverwarmende, revitaliserende synergie.
Jeneverbes, Siberische spar, rozemarijn cineol, 
lavandin sweet super, …

9,75*

4093 Himalaya V | M | B
Synergie van zeldzame oliën uit het Himalaya-gebergte. Brengt aarding 
en rust, opent de geest voor spirituele helderheid.

Himalayaceder, rhododendron, wierook, 
wintergreen, …

6,05* 9,75*

4070 Kinderdromen V | M
Rustgevende synergie voor kinderkamer en klaslokaal, met een 
preventieve ondersteuning tijdens de wintermaanden.

Mandarijn, eucalyptus radiata, lavandin sweet 
super, …

9,75*

4230 Lente V Frisse, opmonterende synergie.
Lavandin grosso, bergamotmunt, groene 
mandarijn, bittere sinaas, …

9,75*

4045 Lentebloesems V | M | B Zoetgeurende bloemensynergie; omhullende balsem voor hart en ziel. Lavendel, balsemspar, roosgeranium, scharlei, … 9,75*

4094 Me-Time V | M Koesterende, harmonieuze synergie. Vanille, cassia, patchouli, mimosa abs., bergamot, … 9,75*

4220 Mindfulness V | M | B Ontspant het centrale zenuwstelsel en kalmeert de geest. Zoete marjolein, lavendel, basilicum, palmarosa, … 9,75*

4082 Mosquito-Stop V | M
Frisse, aangename geur die insecten en specifiek muggen op een 
afstand houdt.

Lavendel, eucalyptus, citronella, roosgeranium, … 9,75*

4055 Nieuwe Maan V | M
Bloemige en kruidige samenstelling met een versterkende en 
revitaliserende werking voor lichaam en geest.

Lavendel hoogland, geranium, kruidnagelknop, … 9,75*

4020 Orangerie V Verfrissende citruscompositie vol zonnewarmte. Sinaas, mandarijn, bergamot, citroen, … 9,75*

A4030 Petit Prince V | M
Frisse citrusgeuren in synergie met zachte bloemengeuren; het verhaal 
over vriendschap.

Bulgaarse roos, pompelmoes, zoete sinaas, 
lavendel hoogland, …

7,05* 11,15*

A4040 Plexus Solaris V | M
Ontspant en versterkt de zonnevlecht; voor meer daadkracht; voor een 
goede nachtrust.

Petitgrain bergamot, citroenverbena, ho-hout, 
zoete sinaas, …

8,10* 12,80*

4060 Puur V
Zuivert en verfrist de omgevingslucht, versterkt de opbouw van de 
immuniteit.

Citroen, zoete sinaas, wilde tijm, rozemarijn cineol, 
…

9,75*

4655 Queen of Roses V | M | B
Kostbare synergie van de fijnste rozengeuren; schept een ontspannen 
en liefdevolle atmosfeer.

Turkse roos, roosgeranium, palmarosa, wierook, … 12,80* 20,40*

4615 Queen of the Night V | M | B Rustgevende synergie met een sensuele toets. Jasmijn abs., wilde kamille, ylang ylang extra, … 8,10*

4200 Relax V | M Brengt ontspanning en rust na het werk of voor het slapen gaan.
Mandarijn, eucalyptus globulus, lavendel 
Matherone, petitgrain bigarade, …

9,75*

A4000 Rescue V | M | B Wanneer het allemaal even teveel is …, helpt bedaren en tot rust komen.
Mirte, petitgrain bigarade, engelwortel, lavendel 
Haute-Provence, …

8,10* 12,80*

4010 Sauna V | M
Ontspannende synergie die de ademhaling verruimt, tevens geschikt 
voor gebruik in sauna.

Siberische spar, rozemarijn cineol, eucalyptus 
globulus, …

9,75*

A4296 Sereniteit V | M | B
Bedaart bij opgewondenheid en spanningen. Rustgevende harsgeuren 
brengen een serene sfeer.

Lavandin grosso, copaiba, fokienia, … 9,75*

4670 Sweet Repose V | M
Warme synergie; ondersteunt het gevoel van veiligheid om spanningen 
te kunnen loslaten, bevordert nachtrust.

Mandarijn, petitgrain bigarade, Turkse roos, … 10,15* 17,30*
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4640 Terra V | M | B Brengt aarding, rust en ontspanning. Amyris, ho-hout, sandelhout, atlasceder, … 8,10* 12,80*

4610 Tonic Fresh V | M
Verfrissende geurcompositie voor huis en kantoor die de 
omgevingslucht krachtig zuivert. Opent de ademhaling.

Balsemspar, mirte, ravintsara, … 9,75*

4698 Verborgen Hart V | M | B
Subtiel en diep inwerkend schept deze synergie een omhullende en 
ontspannen sfeer voor het kwestbare in ons.

Lavandin sweet super, Marokkaanse kamille (blue 
tansy), kardamon, strobloem, …

12,20*

A4225 Vrede V | M | B
Rustgevende synergie voor hart en geest; creëert een vredevolle 
atmosfeer en zeer geschikt voor een diepe nachtrust.

Lavendel Haute-Provence, bergamot, sandelhout, 
…

12,20* 19,35*

4276 Vrij Ademen V | M Ondersteunt een vrije ademhaling en desinfecteert de omgevingslucht.
Mirte, spijklavendel, eucalyptus globulus, hysop 
decumbens, …

9,75*

4080 Winter V | M
Zuiverende, openende synergie; speciaal voor de wintertijd en geschikt 
voor gebruik in sauna.

Niaouli, eucalyptus radiata, Siberische spar, cajeput, 
ravintsara, …

9,75*

4245 Winterstemming V
Voor een gezellige wintersfeer; om ons met warmte te omhullen op de 
meest koude dagen.

Mandarijn, zoete sinaas, kaneel cassia, … 9,75*

A4035 Zacht Ontwaken V | M
Hartomhullende zoetgeurende synergie vol geborgenheid voor het kind 
in elk van ons.

Roos abs., vanille, zoete sinaas, … 12,80*

4235 Zomer Solsties V Frisse, zonnige synergie; verheldert de geest. Citroen, bergamot, bergamotmunt, zoete sinaas, … 9,75*

A4050 Zonnestraal V
Verfrist en zuivert de atmosfeer en het gemoed en verhoogt de 
concentratie.

Citroen, limoen, bergamot, zoete sinaas, 
citroengras, …

9,75*
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