
                                       | etherische oliën (etherische oliën zijn niet ongevaarlijk, informeer u goed vooraleer u ze gebruikt !!!) 

 

Code 
 

nederlandse naam 
 

wetenschappelijke naam  
 

 Mogelijke toepassingen  
 

5ml 
 

11ml 
 

50ml 
 

E03100 Ajowan Carum copticum 

 

 

luchtwegklachten , vermoeidheid, ontsmetten van de lucht  bij 
ziektekiemen 

kou en griep 

 niet geschikt bij eczeem of gevoelige huid 
 

11,80 39,20 

E15200 Afrikaantje Tagetes minuta  

- 

candida, wild lidtekenweefsel, vaginale ontsteking, artrose 

 niet geschikt bij zwangerschap, borstvoeding, baby’s en 
kinderen, epilepsie 
  

10,90 39,60 

E10400 Akkerhoningklaver s.d. Melilotus officinalis 
 

 

stress, slapeloosheid, hoofdpijn 

reuma, artritis, zweren, blauwe plekken, snijwonden, gezwollen 
klieren, vaatkramp, oorpijn, aambeien, spataders 

 
15,00 54,70 

E07800 Alant welriekende Inula graveolens 
 

 

 

luchtwegklachten , astma, chronische bronchitis, kriebelhoest, 
sinusinfecties 

acné en vettige huid, jeuk, huidontstekingen 
 

47,90 87,10 316,80 

E12500 Anijs zaad Pimpinella anisum  

luchtwegklachten, vermoeidheid, onrust, migraine 

luchtwegklachten, spierpijn/krampen, hoofdluis 

 niet geschikt bij prostaatkanker, borstkanker, hormonale   
aandoeningen 

 
15,70 51,50 

E01800 
 

Backhousia 
 

Backhousia citriodora  onaangename luchtjes , insecten werend, ontsmet de lucht, 
sinusinfecties, moeilijk opstaan , stress, concentratie 

 
21,80 47,50 



 
acné, waterwratten , eczeem, herpes, jeuk, zweten 

 sterk irriterend op de huid indien niet verdund, niet geschikt bij 
glaucoom 

E11400 
Basilicum 
'methylchavicol' 

Ocimum basilicum  

depressieve klachten, reisziekte, studie, sinusinfecties 

spierpijn, chronische artritis, darm/menstruatiekrampen 

 niet geschikt bij zwangerschap(abortief) , borstvoeding, baby’s 
en kinderen, niet in bad ! 

 
7,30 23,80 

E15000 Benzoe 50/50 Styrax benzoe 
 

stress, luchtwegklachten 

ernstige acné, littekens, brandwonden 

 kan allergische reactie veroorzaken 
 

7,80 25,70 

E04500 Bergamotschil Citrus aurantium bergamia 
 

depressie, stress, slapeloosheid, vermoeidheid 

acné en vettige huid, jeuk, eczeem, psoriasis 

 zéér foto toxisch 
 

10,80 35,60 

E04520 Bergamotschil coumerinevrij Citrus aurantium bergamia 

 

Idem 

 niet foto toxisch 
 

18,15 66,25 

E01900 Berk Betula lenta  

-  

rimpels, acné, jicht, artritis, reuma, tennisarm, spierpijn/krampen 

 niet geschikt bij zwangerschap, borstvoeding, baby’s en 
kinderen, astma, bloedziekte, maagzweer, intolerantie voor 
salicylaten 

 
15,70 39,60 

E01700 Bijvoet Artemisia vulgaris 

 

 

- 

Menstruatiepijn 

 niet geschikt bij zwangerschap(abortief), borstvoeding, 
epilepsie, spijsverteringsproblemen 

 
10,00 39,60 



E12200 Boldo Peumus boldus 

 

 

inwendig: schimmels, parasieten, spoelwormen,… 

 niet geschikt bij zwangerschap, borstvoeding, baby’s en 
kinderen, nieraandoeningen, bloedziekten 

 
13,10 47,50 

E14700 

 

Bonenkruid berg 
 

Satureja montana 

 

 

lage immuniteit, vermoeidheid , griep en kou, astma 

schimmelinfecties,  psoriasis, artritis, afrodisiacum 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, 
irriterend op de huid indien onverdund, bloeddruk verhogend 

 
17,90 55,40 

E01500 Boomalsem Artemisia arborescens  

luchtwegklachten 

menstruatiepijn 

 niet geschikt bij zwangerschap(abortief) , zogen, baby’s en 
kinderen, epilepsie 31,10 47,90 174,20 

E08100 Cade Juniperus oxycedrus 
 

- 

chronisch eczeem , huidparasieten, hoofdhuidproblemen , 
huidallergieën, hoofdluis , psoriasis 

 
12,90 39,60 

E10200 Cajeput Melaleuca cajuputii  

luchtwegklachten, griep(kinderen), sinusinfecties 

acné, reuma, jeuk, spierpijn , insectenbeten, verbrande huid na 
bestralingen 

 niet geschikt bij zwangerschap 
 

5,20 17,40 

E03200 Ceder atlas Cedrus atlantica 

 

 

luchtwegklachten,  chronische bronchitis, ontsmet de lucht , 
onrust, angst, woede, stress 

acné en vettige huid, cellulitis, schimmel, jeuk, oedeem 

 niet geschikt bij zwangerschap(abortief) , zogen, baby’s en 
kinderen, epilepsie, irriterend op de huid indien onverdund 

 
5,10 16,60 

E08200 Ceder Virginische Juniperus virginiana 
 

luchtwegklachten sinusinfecties, stress, spanning 

acné, vettige huid, psoriasis, roos, jeuk, insecten werend, 
spataders, chronische reuma 

 
5,10 16,60 



 niet geschikt bij nieraandoeningen 

E05800 Cipres blad Cupressus sempervirens blad 

 
 

 

astma, holteontstekingen, krampachtige hoest , vastzittende 
hoest, stress 

vette huid, zweten, couperose, spataderen, spierkrampen, oedeem, 
artritis, tandvleesontsteking (spoelen met water) 

 niet geschikt bij prostaatkanker, borstkanker, hormonale   
aandoeningen 

 

 

    

9,60 31,60 

E04700 Citroen,blad Citrus limon blad  

ontsmetten van de lucht 

abces, huidontsteking 

 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap, 
foto toxisch, niet in bad ! 

 
14,10 47,50 

E10500 Citroenmelisse Melissa officinalis 

 

 

astma, bronchitis, chronische verkoudheid, angst, onrust, 
slapeloosheid, migraine, depressie 

acné, vette huid, allergieën (1%), herpes, insectenbeten  

 sterk irriterend op de huid indien onverdund, niet geschikt bij 
glaucoom, prostaatproblemen, zwangerschap, licht foto toxisch 72,00 141,50 555,30 

E04800 Citroenschil Citrus limon schil 

 

 

luchtwegklachten, vermoeidheid, stress, kou en griep , 
concentratiestoornissen (lange autorit),ontsmet de lucht  

overmatige talgproductie, couperose 

 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap, 
foto toxisch, niet in bad ! 

 
5,90 19,00 

E06200 Citronella 'Java' Cymbopogon winterianus  

Muggen werend 

slijmbeursontsteking, tenniselleboog , artritis 

 niet geschikt bij de zwangerschap, licht irriterend op de huid 
indien onverdund 

 
5,20 17,40 



E04600 Combava blad Citrus hystrix  

angst, stress, slapeloosheid, onrust 
 
reuma, artritis, huidontsteking 
 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap, 
foto toxisch, niet in bad ! 

 
16,20 55,40 

E12900 Den grove blad Pinus sylvestris 

 

 

ontsmet de lucht , lage immuniteit, luchtwegklachten,  
vermoeidheid  

vervuilde huid, spierpijn, reuma, bijnierinsufficiëntie   

 irriterend op de huid indien onverdund, niet geschikt bij hoge 
bloeddruk, zwangerschap, zogen, baby’s, kinderen en ouderen 

 
8,60 30,90 

E12700 Den zwarte blad Pinus austriaca  

luchtwegklachten, vermoeidheid 

reuma, verstuikingen, kneuzingen 

 irriterend op de huid indien onverdund, niet geschikt bij hoge 
bloeddruk, zwangerschap, zogen, baby’s, kinderen en ouderen 

 
6,00 19,80 

E00900 Dille zaad Anethum graveolens  

bronchitis 

wondjes, menstruatieproblemen 

 niet geschikt bij zwangerschap(abortief) , zogen, baby’s en 
kinderen, epilepsie, irriterend op de huid indien onverdund 

 
20,50 67,30 

E01600 Dragon Artemisia dracunculus 

 

kramphoest 

reuma, krampen, jicht, artritis, lichamelijke zwakte 
 

16,10 47,50 

E02900 Elemi Canarium luzonicum  

luchtwegklachten, lage immuniteit, meditatie  

rimpels, huidontstekingen, huidschimmels, wonden, littekens 

 niet geschikt bij eerste drie maanden van de zwangerschap, 
zogen, baby’s en kinderen, epilepsie, irriterend op de huid indien  

 
6,50 23,70 

E01000 Engelwortel Angelica archangelica  
rokershoest, migraine, depressie, besluiteloosheid , stress, 
slapeloosheid 38,70 54,40 197,90 



 
vervuilde huid , psoriasis, menstruatie pms 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, 
diabetes 

E06500 Eucalyptus citroen Eucalyptus citriodora  

insectendrijver 

zwemmerseczeem,  schimmel, herpes, reuma, artritis, spier-en 
gewrichtspijn, tenniselleboog 

 sterk irriterend op de huid indien onverdund 
 

5,60 16,60 

E06700 
Eucalyptus globulus 
'totum' 

Eucalyptus globulus 

 

 

luchtwegklachten, sinusinfecties , concentratieproblemen, 
ontsmetten van de lucht, hoofdpijn 

luchtwegklachten 

 niet geschikt bij hoge bloeddruk, epilepsie en  nieraandoeningen  
 

5,00 15,80 

E06600 Eucalyptus munt Eucalyptus dives  

keelpijn, bronchitis, vermoeidheid, depressie 

reuma, spierpijn 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, 
epilepsie 

 
7,40 19,80 

E06800 Eucalyptus radiata Eucalyptus radiata 

 

 

luchtwegklachten, sinusinfecties , concentratieproblemen, 
ontsmetten van de lucht, hoofdpijn 

luchtwegklachten 

 niet geschikt bij eerste drie maanden van de zwangerschap, 
irriterend op de huid indien onverdund 

 
8,60 26,10 

E06900 Eucalyptus smithii Eucalyptus smithii 

 

 

luchtwegklachten, sinusinfecties , 
concentratieproblemen,ontsmetten van de lucht, hoofdpijn 

luchtwegklachten 

 niet geschikt voor baby’s en kinderen met astmatische 
ademhaling 

 
5,80 17,40 



E16800 Gember Zingiber officinale 

 

 

ontstoken neusslijmvlies ,  chronische bronchitis, kou en griep, 
vermoeidheid 

artritis, jicht, spierpijn, vermoeide spieren, tandpijn 

 irriterend op de huid indien onverdund, licht foto toxisch, niet in  
combinatie met bloedverdunners, niet geschikt bij zwangerschap 

 
11,80 39,60 

E11800 

 

 

Geranium 'bourbon' 

 

Pelargonium x asperum bourbon 

 

Vliegen verdrijver !!! depressie 

geïrriteerde huid, wonden, bloedingen, luizen, menstruatiepijn 

 
 

24,20 63,30 

E11900 Geranium 'China' Pelargonium x asperum chine 

 

Vliegen verdrijver !!! depressie 

geïrriteerde huid, wonden, bloedingen, luizen, menstruatiepijn 
 

11,80 39,20 

E12000 Geranium roos Pelargonium x asperum 

 

Vliegen verdrijver !!! depressie 

geïrriteerde huid, wonden, bloedingen, luizen, menstruatiepijn 
 

13,30 39,60 

E03500 Ho hout ct linalol Cinnamomum camphora 
 

(baby’s) luchtwegklachten , stress 

geïrriteerde huid 

 ct linalol ! bevat weinig tot geen safrol, daarom niet levertoxisch 
 

6,60 21,70 

E07600 Hyssop berg Hyssopus officinalis var 
decumbens  

ontsmet de lucht, virale infecties (mazelen, windpokken,…) 

blauwe plekken 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, hoge bloeddruk, epilepsie 21,80 42,00 134,60 

E00500 IJzerhard geurig Aloysia triphylla 

 

 

astma, totale uitputting, slapeloosheid, spanning, stress, 
neerslachtigheid 

acne, psoriasis 

 sterk irriterend op de huid indien onverdund, foto toxisch, niet 
geschikt bij glaucoom 28,80 54,40 197,90 



E07900 Jasmijn absolutum Jasminus officinalis absolutum  

depressie, angst 

huidversterkend, pijn, impotentie 

 niet geschikt bij zwangerschap behalve in de eindfase, als 
geboortehulp 58,62 119,80 464,80 

E11300 
 

Jatamansi 
 

Nardostachys jatamansi 
 

slapeloosheid, migraine, onrust 

huiduitslag,  psoriasis, spataders, koorts, pco 

 minder geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en  kinderen 
 

28,10 95,00 

E08000 
 

Jeneverbes 
 

Juniperus communis 

 

 

ontsmetten van de lucht, kou en griep, sinusinfecties, 
vermoeidheid, stress 

acne, spataders , oedeem, reuma, stijve spieren 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, 
diabetes, nieraandoeningen, irriterend op de huid    18,15 35,60 

E03280 Kamfer 
Cinnamomum camphora 
camphor 

 

Bronchitis, griep, flauwvallen , insectenwerend 

acne, vette huid, artritis, reuma, spierpijn 

 dodelijk bij overdosering ! niet geschikt bij zwangerschap, 
zogen, baby’s en kinderen (tot 14 jaar), bij lever-en galziekten 
(levertoxisch), epilepsie, hoge bloeddruk 

 
5,90 20,20 

E09900 Kamille echte Matricaria recutita 
 

hoofdpijn, slapeloosheid, spanning 

acné, huidontsteking eczeem, zweren, brandwonden, 
wonden,artritis, spier-en gewrichtsontstekingen 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, kans op allergische 
reactie 20,50 38,70 126,70 

E01300 Kamille roomse Anthemis nobilis 
 

 

astma, slapeloosheid, onrust, doorkomende tandjes, emotionele 
shock 

acné, huidontsteking eczeem, zweren, brandwonden, wonden, 
jeuk, psoriasis, couperose, artritis, spierpijn 29,80 54,40 197,90 



 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, kans op allergische 
reactie 

E11700 Kamille wilde Ormenis multicaula  

hoofdpijn, slapeloosheid, depressie 

acné, huidontsteking,eczeem, jeuk, menstruatiepijn 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, kans op allergische 
reactie 

 
24,90 87,10 

E03600 Kaneelbast chinese Cinnamomum cassia 
 

uitputting, depressie , luchtweginfecties, sinusinfecties, bronchitis 

hoofdluis, schurft, wratten, insectenbeten, jicht, reuma 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, sterk 
irriterend op de huid indien onverdund, niet geschikt bij eczeem of 
gevoelige huid, psoriasis 

 
5,50 18,20 

E03700 Kaneelblad Cinnamomum zeylanicum blad 
 

uitputting, depressie , luchtweginfecties, sinusinfecties, bronchitis 

hoofdluis, schurft, wratten, insectenbeten, jicht, reuma 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, sterk 
irriterend op de huid indien onverdund, niet geschikt bij eczeem of 
gevoelige huid, psoriasis 

 
6,00 19,80 

E03800 Kaneelschors Cinnamomum zeylanicum schors 
 

uitputting, depressie , luchtweginfecties, sinusinfecties, bronchitis 

voetschimmel , hoofdluis, schurft, wratten, insectenbeten, jicht, 
reuma 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, sterk 
irriterend op de huid indien onverdund niet geschikt bij eczeem of 
gevoelige huid, psoriasis 

 
18,90 63,30 

E08300 Kanuka Kunzea ericoides 

 

 

luchtwegklachten (allergische reactie) , griep en kou, 
moedeloosheid 

acné, huidontsteking, spataders 

  irriterend op de huid indien onverdund                                                                                       
 

19,40 55,40 



E06400 Kardamom Elettaria cardamomum 
 

luchtwegklachten, vermoeidheid, concentratiestoornissen 

pijnstiller, menstruatiepijn,  afrodisiacum 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen  16,50 26,10 95,00 

E03000 Karwij Carum carvi 
 

luchtwegklachten, duizeligheid, geborgenheid  

acne, vette huid, wondjes, jeukende hoofdhuid, slechte 
spijsvertering, menstruatiepijn, borstvoeding 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, sterk 
irriterend op de huid indien onverdund                                                                                       

 
8,70 31,60 

E03170 Katrafay Cedrelopsis grevei 
 

allergische reacties 

allergische reacties 

  
 

15,90 39,60 

E11350 Kattenkruid Nepeta cataria citriodora  

bronchitis, slapeloosheid, hyperactiviteit , insecten werend 

herpes, gordelroos, spierpijn, reuma, muggen werend 

 niet geschikt bij baby’s en kinderen onder de drie jaar, sterk  
irriterend op de huid indien onverdund     14,30 23,70 75,20 

E00700 Khella Ammi visnaga  

astmacrisis, stress 

gespannen spieren, hoge bloeddruk 

 niet in combinatie met bloed verdunnende medicatie, sterk foto 
toxisch, lever toxisch bij hoge dosis, niet geschikt bij longoedeem 
 

19,50 35,30 128,30 

E00400 Knoflook Allium sativum  

nooit doen, stank !!! 

likdoorns, wratten, eelt, huidparasieten, schimmels, diepe wonden 

 niet geschikt bij astma, schildklierproblemen, maag-en 
darmzweren,  

 
9,20 31,60 



E05700 Komijn Cuminum cyminum 
 

astma, kramphoest, uitputting , slapeloosheid, afstompend 

reuma, spierpijn, slechte spijsvertering, menstruatiepijn, 
borstvoeding 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen, irriterend op 
de huid indien onverdund, foto toxisch, kan allergische reacties 
veroorzaken     

 
11,90 39,60 

E02200 Konijnenoor Bupleurum fructicosum  

- 

artrose, spierpijn/krampen, restless leggs 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, niet 
geschikt bij eczeem of gevoelige huid, maagproblemen 

 
23,80 79,10 

E05500 Kopal Copaifera officinalis 

 

emotionele uitputting 

spierpijn, artritis, verstuikingen, gewrichten 
  

9,20 29,70 

E05600 

 
 

Koriander 

 

 

Coriandrum sativum  

vieze geurtjes , slaapproblemen, stress 

pijnlijke littekens , artritis, jicht, stijve spieren, mazelen, slechte 
spijsvertering 

 niet geschikt bij eczeem of gevoelige huid, versterkt het effect 
van alcohol 

 
9,40 29,70 

E15100 

 

 

Kruidnagel 

 
 

Syzygium aromaticum 

 

vermoeidheid, infectieziekte , insecten werend, bronchitis 

schimmel, schurft, gordelroos, slecht helende wonden , amandel-
keelontsteking, tandpijn, tandvleesontsteking 

 niet geschikt bij zwangerschap (wel bij bevalling),zogen, baby’s 
en kinderen, diabetes, gal- en nierproblemen, niet in combinatie 
metbloedverdunners,  sterk irriterend op de huid indien onverdund, 
kan ernstige allergische reacties veroorzaken     

 
8,70 31,60 

E05850 Kurkuma Curcuma longa 

 

Insecten werend 

reuma, spierpijn, artritis 
 

12,10 26,50 



 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, gal- 
en nierproblemen, irriterend op de huid indien onverdund 

E08400 Lantana Lantana camara 
 

luchtwegklachten, sinusinfecties, angst, depressie, vermoeidheid 

reuma, wonden, zweren, snijwonden 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen  
 

16,20 51,40 

E08500 

 

 

Laurier 

 
 

Laurus nobilis 

 

 

astma, sinusontstekingen , lage immuniteit, kou en griep, zenuwen 
(vb examen, sollicitatie) 

roos, acne, steenpuisten, pijnstillend, reuma, spier-en 
gewrichtspijn 

 niet geschikt bij zwangerschap ,zogen, baby’s en kinderen, 
irriterend op de huid indien onverdund, kan ernstige allergische 
reacties veroorzaken     

 
10,10 33,20 

E09000 
 

Lavandel echte 'fine' 
 

Lavandula angustifolia 
'population' 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, zwaarmoedigheid, 
slaapproblemen, stress, hoofdpijn, migraine  

puistjes, insectenbeten, wondjes, verbrand huid , wintervoeten, 
stijve spieren, geïrriteerde huid (zonnebrand, scheren) 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

12,90 39,60 

E08800 

 

Lavandel echte 
'Maillette' 
 

Lavandula angustifolia 'maillette' 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, zwaarmoedigheid, 
slaapproblemen, stress, hoofdpijn, migraine  

puistjes, insectenbeten, wondjes, verbrand huid , wintervoeten, 
stijve spieren, geïrriteerde huid (zonnebrand, scheren) 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

11,30 37,60 

E08900 

 

Lavandel echte 
'Matherone' 
 

Lavandula angustifolia ' 
matherone' 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, zwaarmoedigheid, 
slaapproblemen, stress, hoofdpijn, migraine  

puistjes, insectenbeten, wondjes, verbrand huid , wintervoeten, 
stijve spieren, geïrriteerde huid (zonnebrand, scheren) 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

12,00 35,60 



E08700 

 

Lavandel echte 
wildpluk + 1400 m 
 

Lavandula angustifolia 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, zwaarmoedigheid, 
slaapproblemen, stress, hoofdpijn, migraine  

puistjes, insectenbeten, wondjes, verbrand huid , wintervoeten, 
stijve spieren, geïrriteerde huid (zonnebrand, scheren) 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

21,60 71,20 

E08600 

 

Lavandel echte 
wildpluk + 700 m 
 

Lavandula angustifolia 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, zwaarmoedigheid, 
slaapproblemen, stress, hoofdpijn, migraine  

puistjes, insectenbeten, wondjes, verbrand huid , wintervoeten, 
stijve spieren, geïrriteerde huid (zonnebrand, scheren) 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

20,40 63,30 

E09300 
 

Lavandin 'Abrialis' 
 

Lavandula x hybrida 'abrialis'  

sinusinfecties, vermoeidheid 

geïnfecteerde wondjes,  besmettelijke huidziekten, schimmels, 
wratten, spierpijn, reuma, hartkloppingen 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

4,20 15,40 

E09400 
 

Lavandin 'Super' 
 

Lavandula x hybrida 'super'  

migraine !!!  angst, vermoeidheid, nachtmerries 

abces , acne, contactallergie, brandwonden, herpes, reuma, 
insectenbeten 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

6,00 17,40 

E09700 Lavas wortel Levisticum officinale  

kramphoest, uitputting  

psoriasis, oedeem 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen, niet 
geschikt bij eczeem of gevoelige huid 22,63 43,60 158,30 

E09100 
 

Lavendel spijk 
 

Lavandula latifolia 
 

 

ontsmet de lucht, lage immuniteit, luchtwegklachten, 
vermoeidheid, somberheid  

verbrandingen,  acne, puisten, schimmel, open wonden,  spierpijn, 
reuma, menstruatiepijn, wespensteek !! 

 
10,90 35,60 



 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 

E09200 
 

Lavendel stoechas 
 

Lavandula stoechas 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, zwaarmoedigheid, 
slaapproblemen, stress, hoofdpijn, migraine  

oorontsteking !!!  verder alle ander eigenschappen van lavendel 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap 
 

14,10 47,50 

E09500 Ledum groenlandicum Ledum groenlandicum 

 

 

vermoeidheid, ontsmet de lucht, depressie, insecten werend, stress, 
spanning, slaapstoornissen 

allergische reacties, spierkramp 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen 47,30 98,00 356,30 

E06000 
 

Lemongrass 
 

Cymbopogon flexuosus 

 
 

 

vieze geurtjes, rookverdrijver, insecten werend, ontsmet de lucht, 
moeilijk opstaan, jet lag, vermoeidheid , concentratieproblemen, 
hoofdpijn, stress 

acne, schimmel, zweten, spierpijn, borstvoeding 

 niet geschikt bij zwangerschap, glaucoom, niet in bad !!! 
 

6,90 17,40 

E04100 
 

Limoen 
 

Citrus aurantifolium 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, lage immuniteit , kou en griep, 
vermoeidheid, lusteloosheid, depressie  

vettige of droge huid 

 foto toxisch 
 

7,50 23,70 

E02300 Linaloe Bursera delpechiana 
 

 

luchtwegklachten, vermoeidheid, depressie, griep en kou, lage 
immuniteit, spanning, stress, angst 

acne, huidontsteking, wonden, snijwonden 
 

6,00 19,80 

E09800 
 

Litsea 
 

Litsea citrata 

 

 

ontsmet de lucht, rookverdrijver, insecten werend, astma, 
vermoeidheid, depressie, uitputting, zenuwen, slapeloosheid 

extreem vette huid/haar,  acne, schimmel, insecten werend 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap, 
baby’s en kinderen, glaucoom, prostaatproblemen 

 
4,80 15,80 



E05000 Mandarijn blad/petitgrain Citrus reticulata blad 

 

 

depressie, lage immuniteit, slapeloosheid , spanning, 
hyperactiviteit 

acne, vette en droge huid, littekens,  striemen 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap, foto 
toxisch, niet in bad ! 

 
11,80 39,20 

E05100 
 

Mandarijnschil groen 
 

Citrus reticulata groen 

 

 

depressie, lage immuniteit, slapeloosheid , spanning, 
hyperactiviteit  

acne, vette en droge huid, littekens,  striemen 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap, foto 
toxisch, niet in bad ! 

 
7,80 25,70 

E05200 
 

Mandarijnschil rood 
 

Citrus reticulata rood 

 

 

depressie, lage immuniteit, slapeloosheid , spanning, 
hyperactiviteit  

acne, vette en droge huid, littekens,  striemen 

 niet geschikt bij de eerste maanden van de zwangerschap, foto 
toxisch, niet in bad ! 

 
7,50 23,70 

E03900 Mandravasarotra Cinnamosma fragrans 

 

luchtwegklachten !!! vermoeidheid 

spier-en gewrichtspijn 
 

9,70 31,60 

E09600 Manuka Leptospermum manuka  

luchtwegklachten (allergie),  griep en kou 

sterk schimmeldodend, staphylococcen , acné, eczeem, psoriasis, 
jeuk, doorligwonden,  pijn, hoofdluis, slechtgenezende wonden , 
reuma, spierpijn, allergie 

 
42,35 63,30 

E11600 
 

Marjolein echte 
 

Origanum majorana 
 

 

luchtwegklachten, kramphoest, benauwdheid, hoofdpijn, migraine, 
hyperactiviteit , slapeloosheid, spanningen 

doorligwonden, winterhanden, aambeien, zenuwpijnen , artritis, 
spierkrampen 

 
12,10 39,60 



 niet geschikt bij zwangerschap, kleine kinderen, niet langdurig 
gebruiken ivm afname seksuele respons, voorzichtig bij astma, niet 
bij lage bloeddruk 

E15500 
 

Mastiektijm 
 

Thymus mastichina  

ontsmet de lucht, griep, vermoeidheid,  concentratiestoornissen 

slechtgenezende wonden, spataderzweren, artritis, spierpijn 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, 
irriterend op de huid indien onverdund                                                                                       

 
9,60 31,60 

E13100 Mastix Pistacia lentiscus 

 

 

luchtwegklachten, sinusontstekingen, insectenwerend 

puisten, kleine snijwondjes, artritis, jicht, spierpijn, spataders, 
aderontsteking 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, 
irriterend op de huid indien onverdund                                                                                       20,50 39,20 142,50 

E05400 Mirre Commiphora myrrha 

 

keelpijn, stemverlies, kramphoest, anafrodisiacum, meditatie 

kloven, droge huid , huidontsteking, wondjes, candida 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen (ook 
niet in mondspoelingen), niet bij schildklierproblemen, diabetes en 
hartproblemen, irriterend op de huid indien onverdund                                                                                       

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen (ook 
niet in mondspoelingen), niet bij schildklierproblemen, diabetes en 
hartproblemen, irriterend op de huid indien onverdund                                                                                       13,90 21,60 71,20 

E11100 
 

Mirte groen 
 

Myrtus communis groen 

 

 

(voor kinderen)luchtwegklachten, astma, rokershoest, 
sinusontsteking, longproblemen, kou en griep,  slapeloosheid 

acne, vette huid, ontstoken huid, rimpels, luchtwegklachten 

 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap  
 

16,30 55,40 

E11200 
 

Mirte rood 
 

Myrtus communis rood 
 

 

(voor kinderen)luchtwegklachten, astma, rokershoest, 
sinusontsteking, longproblemen, kou en griep,  slapeloosheid 

acne, vette huid, ontstoken huid, rimpels, luchtwegklachten 
 

11,40 37,60 



 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap 

E07000 Moerasspirea s.d. Filipendula ulmaria 
 

slechtgezind zijn 

geïrriteerde huid, jeuk, reuma, jicht, gewrichtspijn 

 bij zwangerschap met mate, niet voor baby’s en kinderen, niet 
bij overgevoeligheid aan methylsalicylaten, niet langer dan 3 
weken gebruiken, irriterend op de huid indien onverdund                                                                                       

 
23,20 73,20 

E10900 Monarda Monarda fistulosa 
 

depressie, stress, slapeloosheid, vermoeidheid 

acné en vettige huid, jeuk, eczeem, psoriasis 

 niet geschikt zwangerschap, baby’s en kinderen, niet puur op de 
huid (verandert de pigmentatie), sterk irriterend op de huid indien 
onverdund 

 
26,10 95,00 

E10600 
 

Munt akker 
 

Mentha arvensis 

 

 

hoofdpijn, migraine, vermoeidheid, concentratiestoornissen, 
luchtwegklachten, koorts 

jeuk 

 niet geschikt zwangerschap (abortief in grote dosissen !), baby’s 
en kinderen, niet bij epilepsie, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet langdurig gebruiken ivm levertoxiciteit, niet in bad ! 
Niet nemen tesamen met homeopathische geneesmiddelen 

 
5,40 15,80 

E10700 Munt bergamot Mentha citrata 

 

 

luchtwegklachten, griep en kou, vermoeidheid, stress, spanning, 
misselijkheid, concentratiestoornissen 

jeukende hoofdhuid, wondjes, droge/vette huid. 

 niet geschikt zwangerschap (abortief in grote dosissen) 
 

7,90 24,90 

E10800 

 

Munt groene 

 
 

Mentha viridis 

 
 

 

luchtwegklachten, griep en kou, vieze geurtjes, koorts, 
concentratiestoornissen 

jeuk, netelroos, eczeem 

 niet geschikt zwangerschap, zogen, niet in bad ! 
 

8,60 28,50 



E10900 Munt peper 'Mitcham' Mentha piperita Mitcham 

 

 

luchtwegklachten, griep en kou, vieze geurtjes, koorts, 
concentratiestoornissen 

jeuk, netelroos, eczeem 

 niet geschikt zwangerschap (abortief in grote dosissen !), zogen,  
baby’s en kinderen, niet bij epilepsie, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet langdurig gebruiken ivm levertoxiciteit, niet in bad ! 
Niet nemen tesamen met homeopathische geneesmiddelen 

 
9,30 25,70 

E11000 Muskaatnoot Myristica fragrans 
 

flauwvallen, concentratiestoornissen , kou en griep 

artritis, reuma, jicht, spierpijn, impotentie 

 niet geschikt zwangerschap (abortief in grote dosissen !), zogen,  
baby’s en kinderen, grote dosissen geven kunnen nerveuze 
stoornissen geven, kan leiden tot depressie/psychose, in kleine 
dosissen gebruiken en niet langdurig 

 
14,90 39,60 

E10300 Niaouli ct cineol Melaleuca quinquenervia 
viridiflora 

 

luchtwegklachten , depressie, concentratiestoornissen 

acne, psoriasis, schimmel, fistels, etterophopingen , verbrandingen 
van bestraling (voor en na) 

 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap, 
irriterend op de huid indien onverdund 

 
5,99 21,70 

E04300 Oranjebloesem/Neroli Citrus aurantium  

depressie !!!  nervositeit, angst, slapeloosheid 

couperose !!!  

 niet geschikt bij zwangerschap, bij hoge dosering irriterend op 
de huid, niet foto toxisch 75,10 119,80 435,50 

E11500 Oregano dwerg Origanum compactum 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, kou en griep natuurlijk 
antibioticum  

ontstoken wonden, reuma, jicht 

 niet geschikt bij zwangerschap, niet bij nierproblemen, sterk 
irriterend op de huid indien onverdund (1%) 

 
14,10 47,50 



E11510 Oregano wild Origanum vulgaris 

 

 

ontsmet de lucht, luchtwegklachten, kou en griepnatuurlijk 
antibioticum  

ontstoken wonden, reuma, jicht 

 niet geschikt bij zwangerschap, niet bij nierproblemen, sterk 
irriterend op de huid indien onverdund (1%) 

 
23,80 79,10 

E06100 Palmarosa Cymbopogon martinii var motia 
 

sinusontsteking, stress, vermoeidheid 

droge/gevoelige huid, huidontsteking, eczeem, littekens, rimpels  

 niet geschikt bij zwangerschap, kan irriterend zijn op de huid 
 

7,80 23,70 

E13200 Patchoelie Pogostemon cablin  

stress, uitputting, aarden, vermoeidheid 

acne, vochtig eczeem !!! , roos, vet haar, afrodisiacum 

 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap, 
niet bij baby’s en kinderen, kan irriterend zijn op de huid 

 
12,10 35,60 

E13000 Peper zwart Piper nigrum 
 

luchtwegklachten, koude rillingen !,  vermoeidheid 

winterhanden, spierpijn, artritis, tandpijn 

 zeer sterk irriterend op de huid indien onverdund, niet gebruiken 
tesamen met homeopathische geneesmiddelen, niet langer dan 3 
maanden 

 
14,50 47,50 

E12100 Peterselie zaad Petroselinum sativum  

zenuwachtigheid, vermoeidheid 

wondjes, blauwe plekken, dof haar, hoofdluis 

 niet geschikt zwangerschap (abortief in grote dosissen !), 
levertoxisch bij hoge dosis, kan nierschade veroorzaken bij inname 

 
17,10 47,50 

E04200 Petitgrain sinaas Citrus aurantium amara 

 

 

(voor kinderen) luchtwegklachten, slapeloosheid, stress, paniek,  
vermoeidheid 

acne, steenpuisten, vet haar, littekens, zweten 

 niet geschikt zwangerschap, irriterend op de huid indien 
onverdund, foto toxisch  

 
6,50 19,80 



E12400 Piment Pimenta racemosa 
 

geborgen gevoel 

braakneigingen !!! darmklachten 

 niet geschikt zwangerschap, baby’s en kinderen, niet langdurig 
gebruiken, niet bij beschadigde huid, psoriasis of eczeem, niet bij 
allergie aan eugenol 

 
14,50 35,40 

E04900 Pompelmoes schil Citrus paradisii 

 

 

ontsmetten van de lucht, depressie, hoofdpijn, plankenkoorts, 
jetlag, vermoeidheid, lusteloosheid 

zwemmerseczeem, vette huid, stijve spieren, oedeem 

 niet geschikt zwangerschap en zogen, 24u foto toxisch 
 

7,30 23,70 

E13500 Ravensara aromatica Ravensara aromatica 

 

 

luchtwegklachten, keelontsteking, sinusinfectie, zona, 
windpokken, vermoeidheid, herpes !!! 

wondjes, zweren 

 niet geschikt zwangerschap en zogen, niet bij hormoon 
gerelateerde kankers,  niet bij leverproblemen, iet bij epilepsie, 
carcinogene eigenschappen ! 

 
8,70 31,60 

E03300 Ravintsara Cinnamomum camphora cineol 
 

 

luchtwegklachten, keelontsteking, sinusinfectie, zona, 
windpokken, vermoeidheid, herpes !!! 

wondjes, zweren 
 

9,70 27,70 

E13700 Roos damascener Rosa damascena 
 

depressiviteit , slapeloosheid, hoofdpijn, migraine 

acne, droge/oude huid, rimpels, coupersoe, eczeem (baby’s), 
huidontsteking, verbrandingen 125,50 261,40 950,30 

E13900 Rozemarijn ct cineol Rosmarinus officinalis 
cineoliferum 

 

 

sinusinfecties, luchtwegklachten(preventief), 
concentratiestoornissen !!!, chronische vermoeidheid !!!  

acne, vette huid, vet haar 

 niet geschikt zwangerschap , baby’s en kinderen, irriterend op 
de huid indien onverdund, niet bij hoge bloeddruk 

 
7,50 23,70 



E13800 Rozemarijn ct kamfer Rosmarinus officinalis 
camphoriferum 

 

 

luchtwegklachten, sinusinfectie, kou en griep, vermoeidheid, 
concentratiestoornissen !!! 

acne, vette huid, vet haar, spierpijn !!!, reuma !!! 

 niet geschikt zwangerschap , baby’s en kinderen, niet bij hoge 
bloeddruk, niet bij epilepsie, niet tijdens een migraine aanval 

 
7,50 23,70 

E14000 
Rozemarijn ct 
verbenon 

Rosmarinus officinalis 
verbenoneferum 

 

 

sinusinfecties, luchtwegklachten(preventief), verstopte neus !!!  
concentratiestoornissen !!!  

acne, droge huid, couperose, oorpijn 

 niet geschikt zwangerschap (abortief!) , baby’s en kinderen, 
neurotoxisch, niet in bad, niet langdurig gebruiken, niet bij hoge 
bloeddruk 

 
18,10 47,50 

E01200 Rozenhout Aniba rosaeodora 

 

(baby’s) long-luchtwegproblemen , lage immuniteit 

droge huid, littekens, rimpels, afrodisiacum 
 

12,10 39,60 

E14200 Salie echte Salvia officinalis 
 

lage immuniteit, keelpijn, kou en griep 

ontstoken huid, psoriasis, etterende wonden, insectenbeten,      
littekens !!! ontstoken tandvlees !!! 

 niet geschikt zwangerschap (abortief), zogen , baby’s en 
kinderen, neurotoxisch (bij hoge dosis), niet bij leverproblemen, niet 
bij hormoon gerelateerde kankers, niet bij hoge bloeddruk  

 
11,90 39,60 

E14300 
Salie kleinbladige 

Laag thuyone gehalte 
Salvia officinalis  

lage immuniteit, keelpijn, kou en griep 

ontstoken huid, psoriasis, etterende wonden, insectenbeten,      
littekens !!! ontstoken tandvlees !!! 

 veiliger dan de Salie met hoog thuyone gehalte 
 

17,30 55,40 

E14100 Salie lavendelbladige Salvia lavandulifolia 
 

 

neerslachtigheid, geheugenproblemen , luchtwegklachten, 
slechtgezind zijn 

vervuilde huid 
 

7,60 23,70 



 niet geschikt zwangerschap, niet bij hormoon gerelateerde 
kankers, niet bij hoge bloeddruk  

E00800 Sandelhout west-indische Amyris balsamifera 
 

bij slapeloosheid, stress, spanning 

bij ontstoken huid, spataders, spierpijn 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen (1%) 
 

12,10 17,80 

E14490 
Sandelhout 'West - 
Caledonië' 

Santalum austrocaledonicum 
 

spanning, vermoeidheid, agressie,  meditatie 

geïrriteerde huid 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen (1%) 34,90 65,40 269,40 

E14480 Sandelhout wit Santalum album 

 

depressie, slapeloosheid, meditatie , luchtwegklachten 

alle huidproblemen , afrodisiacum 41,10 78,40 310,60 

E14400 Scharlei Salvia sclarea 

 

depressie, migraine, spanning !!! 

acne, puisten, ontstoken huid, vet haar, roos, menstruatiepijn, 
spierpijn/krampen, menopauze 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen, niet in 
combinatie met ijzersupplementen, niet bij hormoon gerelateerde 
kankers, niet in combinatie met alcohol, in kleine dosissen 
gebruiken 

 
19,40 47,50 

E01400 Selder zaad Apium graveolens 

 

 

slaapstoornissen, vermoeidheid, zenuwachtigheid 

pigmentvlekken , reuma, jicht 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen, foto 
sensibiliserend 

 
14,10 47,50 

E07200 Siam hout Fokienia hodginsii  

zenuwen, spanning, stress, impotentie 

wondjes, ontstoken huid 

 niet geschikt voor vrouwen, irriterend op de huid indien 
onverdund 

 
5,50 19,80 



E05300 Sinaas schil zoet Citrus sinensis 
 

ontsmet de lucht, kou en bronchitis, depressie, vermoeidheid 

vette huid, rimpels, kloofjes, oude huid 

 niet geschikt voor vrouwen, irriterend op de huid indien 
onverdund, foto toxisch, niet in bad, niet op gevoelige of 
beschadigde huid, kan allergische reactie veroorzaken 

 
4,80 15,80 

E07500 Sint - Janskruid Hypericum perforatum 
 

luchtwegklachten, stress !!!  

ontstoken huid, roos 

 niet geschikt bij zware depressies, kan de werking van andere 
medicijnen beïnvloeden (bv: de pil, hiv remmers, geneesmiddelen 
voor epilepsie en astma, orgaantransplantaties, hartmedicatie, 
antibiotica, …),  foto toxisch  32,91 65,40 237,50 

E00200 Spar balsem Abies balsamea 

 

uitputting !! 

spierpijn, reuma , ms 
 

9,70 31,60 

E13300 Spar douglas Pseudotsuga mensiensii 

 

angst, nervositeit 

hyperactiviteit, ms 
 

15,30 55,40 

E00300 Spar siberische Abies sibirica 
 

 

ontsmet de lucht, lage immuniteit, keelpijn, luchtwegklachten, 
vermoeidheid 

spierpijn, reuma, bijnierinsufficiëntie, cortisone-achtige werking  
 

5,60 16,60 

E00100 Spar zilver Abies alba 
 

 

ontsmet de lucht, lage immuniteit, keelpijn, luchtwegklachten, 
vermoeidheid 

spierpijn, reuma, bijnierinsufficiëntie, cortisone-achtige werking  
 

12,90 39,60 

E12300 Spar zwarte Picea mariana 
 

uitputting !!! 

allergische huidreactie, cortisone-achtige werking 

 niet geschikt zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen 
 

14,50 47,50 



E07700 Steranijs Illicium verum 
 

- 

menstruatiepijn , spijsverteringsproblemen, krampen 

 niet geschikt bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, niet 
bij hormoon gerelateerde kankers, niet bij leverproblemen, niet met 
paracetamol, bij hoge dosis vertraagt het de bloedsomloop 

 
6,90 21,30 

E07400 Strobloem Helichrysum italicum 

 

 

astma, bronchitis, kramphoest, depressie, uitputting, hoofdpijn, 
stress 

blauwe plekken !!!, littekens, verbranding, couperose, spataders, 
spierpijn, artritis, aderontsteking 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen, 
neurotoxisch, niet met bloedverdunners 45,90 76,30 277,70 

E10000 Tea tree Melaleuca alternifolia 

 

 

keelontsteking, bronchitis, sinusinfectie,  lage immuniteit, griep en 
kou, vermoeidheid, depressie, 

acne, abces, huidinfecties, schimmel, wratten, etterende wonden, 
aften, insectenbeten,bestraling, roos, vet haar, luizen 

 niet geschikt bij de eerste drie maanden van de zwangerschap, 
kan irriterend zijn op de huid 

 
8,60 27,70 

E12800 Terpentijn hars Pinus pinaster hars 
 

ontsmet de lucht, bronchitis, vermoeidheid 

puisten, wondjes, vlooien, luizen , schurft, reuma, artritis, jicht, 
spierpijn 

 niet geschikt voor baby’s en kinderen, sterk irriterend op de huid 
indien onverdund, belastend voor de nieren  

 
4,20 15,00 

E15400 Thuja Thuja occidentalis  

- 

huidallergie van klimop of eik , acne, vette huid, psoriasis, wratten 

 NOOIT INWENDIG NEMEN, DODELIJK, enkel voor kortstondig 
behandelen van hand-en voetwratten 

 
9,70 31,60 



E15800 
Tijm echte ct 
carvacrol 

Thymus vulgaris carvacroliferum 
 

luchtwegklachten, ontsmet de lucht, longontsteking 
 
nagelschimmel, huidontsteking, oorpijn !! 
 
 niet bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, niet bij 
beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge bloeddruk 

 
20,60 71,20 

E16000 Tijm echte ct linalol Thymus vulgaris linaloliferum 

 

 

(voor kinderen) luchtwegklachten , diepe hoest, longontsteking, 
tbc, ontsmet de lucht, lage immuniteit, uitputting, stress 

acne, wondjes, wratten, psoriasis, spier-en gewrichtspijn 

 niet bij beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de 
huid indien onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge 
bloeddruk 

 
20,60 71,20 

E16100 
Tijm echte ct 
paracymeen 

Thymus vulgaris 
paracymeniferum 

 

- 

pijnstillend, reuma !!! 

 niet bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, niet bij 
beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge bloeddruk 

 
19,60 71,20 

E16200 Tijm echte ct thujanol Thymus vulgaris thujanoliferum 
 

neusvliesontsteking !!! 

eczeem, schimmel, oorpijn, zona 

 niet bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen niet bij 
beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge bloeddruk 

 
19,60 71,20 

E16300 Tijm echte ct thymol Thymus vulgaris thymoliferum 

 

 

ontsmet de lucht !!! luchtwegklachten, longontsteking, 
vermoeidheid, depressie, concentratiestoornissen 

acne, vette huid, ontstekingen, spier-en gewrichtklachten 

 niet bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen niet bij 
beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge bloeddruk 

 
19,40 63,30 



E16400 Tijm rode Thymus zygis 

 

 

ontsmet de lucht !!! luchtwegklachten, longontsteking, 
vermoeidheid, depressie, concentratiestoornissen 

acne, vette huid, ontstekingen, spier-en gewrichtsklachten 

 niet bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, niet bij 
beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge bloeddruk 

 
17,30 55,40 

E15600 Tijm satureja Thymus saturoides 
 

luchtwegklachten, ontsmet de lucht, longontsteking 
 
nagelschimmel, huidontsteking, oorpijn !! 

 niet bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, niet bij 
beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge bloeddruk 

 
14,30 39,60 

E15700 Tijm wilde Thymus serpylum 
 

ontsmet de lucht, griep, vermoeidheid,  concentratiestoornissen 

slechtgenezende wonden, spataderzweren, artritis, spierpijn 

 niet bij zwangerschap, zogen, baby’s en kinderen, niet bij 
beschadigde huid, psoriasis of eczeem, irriterend op de huid indien 
onverdund, niet bij nierproblemen, niet bij hoge bloeddruk 

 
12,30 39,60 

E16600 Valeriaan Valeriana officinalis 
 

nervositeit, spanning , hoofdpijn, onrust 

huidirritaties, spierkramp, hartkloppingen 

 niet bij baby’s en kinderen, niet op de gevoelige huid 20,60 39,20 142,50 

E07100 Venkel vrucht Foeniculum vulgare 

 

 

nerveuze spanning, stress, astma, luchtwegklachten 

rimpels, spierpijn 

 niet geschikt zwangerschap (abortief!) , baby’s en kinderen, 
neurotoxisch, niet bij hormoon gerelateerde aandoeningen,  niet bij 
epilepsie 

 
7,80 24,90 

E16700 Vetiver Vetiver zizanoides 

 

uitputting, depressie, slapeloosheid, aarden 

acne, droge en vette huid, wondjes, spierpijn 
 

22,40 39,60 



 niet geschikt bij zwangerschap, niet foto toxisch vanaf 
verdunning van 8 % 

E02100 Wierook 'Indië' Boswellia serrata 

 

nerveuze spanning, depressie, meditatie 

acne , droge huidplekken 
 

20,60 43,50 

E02000 Wierook 'Somalië' Boswellia carterii 

 

nerveuze spanning, depressie, meditatie 

droge huid, wondjes, zweertjes, littekens, spataders 
 

18,30 55,40 

E07300 Wintergreen Gaultheria fragrantissima 
 

hoofdpijn 

huidinfecties, spierpijn, artritis , oedeem 

 niet geschikt bij zwangerschap, borstvoeding, baby’s en 
kinderen, astma, bloedziekte, maagzweer, intolerantie voor 
salicylaten 

 
10,90 26,50 

E15300 Wormkruid eenjarig Tanacetum annuum 

 

 

- 

tandabces, acne, huidontsteking, eczeem, allergische reactie, 
oorpijn, insectenbeten, psoriasis, reuma, zona, aambeien 

 niet geschikt bij endocriene onbalans, irriterend op de huid 
indien onverdund 18,50 34,90 126,70 

E06300 Wortel vrucht Daucus carota 
 

uitputting, spanning, onrust 

oudere huid!,  littekens, rimpels, couperose, huidontstekingen, 
eczeem 

 niet geschikt bij zwangerschap, baby’s en kinderen, niet bij hoge 
bloeddruk, foto toxisch, kan irriterend zijn op de huid, bij 
overdosering oranje handpalmen en voetzolen 

 
14,50 47,50 

E02500 Ylang Ylang extra Cananga odorata extra 

 

nerveuze spanning, slapeloosheid, depressie , hartkloppingen 

geïrriteerde huid, droge of vette huid, hoge bloeddruk 
  

18,50 63,30 



E02600 Ylang Ylang II Cananga odorata II  

nerveuze spanning, slapeloosheid, depressie , hartkloppingen 

geïrriteerde huid, droge of vette huid, hoge bloeddruk 

 niet geschikt zwangerschap, niet bij lage bloeddruk, niet 
langdurig gebruiken, kan irriterend zijn op de huid 

 
10,20 29,70 

E02800 Ylang Ylang totum Cananga odorata 'totum'  

nerveuze spanning, slapeloosheid, depressie , hartkloppingen 

geïrriteerde huid, droge of vette huid, hoge bloeddruk 

 niet geschikt zwangerschap, niet bij lage bloeddruk, niet 
langdurig gebruiken, kan irriterend zijn op de huid 

 
15,70 39,60 

E04000 Zonneroosje Cistus ladanum 

 

 

luchtwegklachten, griep en kou, sinusinfectie, koorts, koude 
rillingen, depressie, eenzaamheid 

acne, psoriasis, slechtgenezende wonden !!!  , rimpels, kloofjes, 
gezwollen klieren !!! 

 niet geschikt zwangerschap, bij inwendig gebruik longschade 13,40 26,20 95,00 

 


