


De natuur is
 de beste arts.

Hippocrates



Planten worden al millennia lang gebruikt om het lichaam te
ondersteunen in de strijd tegen ziekten en om ongemakken en pijn te
verlichten. 
De traditionele geneeskunde die wij moderne mensen vandaag de dag
kennen en gebruiken, heeft natuurlijke plantengeneesmiddelen naar de
achtergrond verdrongen. Meer en meer mensen realiseren zich dat
kunstmatige remedies helaas vaak negatieve en ongewenste bij-
werkingen hebben en zijn op zoek naar natuurlijke alternatieven.
Moderne Aromatherapie is de link tussen de eeuwenoude kennis van
plantengeneesmiddelen en de traditionele geneeskunde. Etherische
oliën zijn krachtige, effectieve remedies die het lichaam kunnen
ondersteunen zonder bijwerkingen en kunnen daarbij ook worden
gecombineerd met traditionele geneesmiddelen. 
Etherische oliën zijn volledig natuurlijk en hebben geen ongewenste
bijwerkingen. In veel gevallen werken ze sneller en zijn ze net zo effectief
als traditionele medicijnen. Hierdoor bieden etherische oliën krachtige
oplossingen voor alledaagse gezondheidsproblemen. 
Op deze manier kunnen ook de kosten voor de gezondheidszorg
worden verlaagd.

Etherische oliën
DE HELENDE KRACHT VAN PLANTEN



Etherische oliën worden gedistilleerd of koudgeperst uit planten. Ze
bevatten actieve natuurlijke moleculen en kunnen tot 70 keer sterker
zijn dan gedroogde kruiden. Vaak is een dosis van één druppel al
voldoende om een sterk effect te bereiken. Om een goed resultaat te
bereiken is het ook belangrijk om de beste kwaliteit essentiële oliën te
kiezen.
Niet alle etherische oliën worden op dezelfde manier geproduceerd, en
vermenging met kunstmatige vulstoffen komt helaas vaak voor.
Etherische oliën moeten 100% natuurlijk zijn. De oorspronkelijke
essentie mag niet veranderd zijn door toevoeging of verwijdering van
bepaalde ingrediënten. Alleen op die manier blijft het positieve effect op
lichaam en geest behouden.
Door een merk te kiezen dat al zijn oliën grondig test en alle
testresultaten transparant maakt voor de gebruiker, is het gebruik van
etherische oliën veilig en bevorderlijk voor de gezondheid.

Goed om te weten
Kwaliteit is belangrijk



Lichaam en geest
Natuurlijke ondersteuning

Aromatherapie past in een gezonde levensstijl en helpt om evenwicht
te vinden tussen lichaam en geest. 
Een gezond lichaam behouden en je geestelijk goed voelen maakt het
gemakkelijker om met stress om te gaan. De olfactorische receptoren
staan in direct contact met het limbisch systeem van onze hersenen
(het emotionele geheugencentrum). Het limbisch systeem is
verbonden met de hypothalamus, het controlecentrum voor het
interne milieu van het lichaam. De hypothalamus speelt een
belangrijke rol bij het regelen van het hartritme, de bloeddruk, de
ademhaling, het geheugen en de hormoonhuishouding. Hierdoor
kunnen etherische oliën een grote invloed uitoefenen op lichamelijke
en psychologische processen.

 



Etherische oliën zijn gemakkelijk te gebruiken. Afhankelijk van de etherische
olie en het therapeutisch doel zijn de volgende toepassingen mogelijk:

Aromatisch: Inhaleer het aroma van de olie direct uit het flesje, uit de hand of
door een diffuser te gebruiken. 
Aromatisch gebruik zuivert de lucht van ziektekiemen, opent de luchtwegen en
heeft een positieve invloed op de stemming
Topisch (toepassing op de huid): etherische olie dringt binnen 20 seconden
door in de huid, komt in de bloedbaan en heeft een effect op het hele lichaam.
Verdunnen van etherische olie met een draagolie wordt aanbevolen (bladzijde
7). Breng de olie aan op het hoofd, onder de voeten, achter de oren, op de
borst en de rug of direct op de plaats die je wilt ondersteunen. Of wrijf 1-2
druppels olie puur onder de voetzolen, dat is de snelste en gemakkelijkste
manier om oliën te gebruiken (niet voor kleine kinderen of gevoelige huid).
Inwendig: Etherische oliën kunnen gebruikt worden als voedingssupplement
om de gezondheid te ondersteunen. Niet alle etherische oliën zijn geschikt
voor inwendig gebruik. Raadpleeg daarom altijd het etiket. Doe 1-2 druppels
olie in een glas water en voeg eventueel honing toe voor de smaak of doe 1-2
druppels olie onder de tong of doe een paar druppels olie in een lege
plantaardige gelcapsule en neem die in.

Gemakkelijk in gebruik
Aromatherapie is voor iedereen



Het is het beste om per persoon te bekijken wat diegene nodig heeft.
Het gaat niet alleen om de keuze van de olie, maar ook om het tijdstip
van gebruik en de vorm van toepassing. Er is niet één juiste manier, er
zijn meerdere mogelijkheden! Ieder mens is anders. Vaak zijn
meerdere combinaties en toepassingen van oliën geschikt voor een
probleem of aandoening. Heb geduld om tot de juiste olie keuze te
komen. Soms is het uitproberen welke olie het beste past. Bij reguliere
geneeskunde is het ook vaak uitproberen en zijn vaak meerdere
bezoeken bij de arts nodig om tot het beste resultaat te komen. Dit
geldt ook voor aromatherapie. 

Etherische oliën kunnen ook heel goed in het huishouden worden
toegepast. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het
milieuvriendelijk schoonmaken van het huis of voor het bereiden van
cosmetica en verzorgingsproducten. Aromatherapie kan ook gebruikt
worden voor huisdieren.

When, what, how
Wanneer, wat, hoe



Basisoliën zijn vette, plantaardige oliën van (meestal) de geperste
vruchten van planten (bij voorkeur van planten van gecontroleerd
biologische teelt), zoals zaden, noten, bloemen e.d.
Alle basisoliën – ook draagoliën genoemd – zijn koudgeperst,
onbewerkt en 100% zuiver en bevatten nog alle vitamines en
mineralen. Ze dienen als basis om etherische oliën te verdunnen voor
huid- en massageoliën en andere cosmetische producten. In de
aromatherapie wordt het meest gefractioneerde (vloeibare) kokosolie
gebruikt. Maar ook amandelolie, jojobaolie of olijfolie is geschikt.

De juiste verdunning voor gebruik op de huid
1:1 voor kort of eenmalig gebruik
1:2 voor langer gebruik en sensitieve huid
1:4 voor dagelijks gebruik 
1:10 voor kinderen
1:20 voor baby’s en bij “hete” oliën

Basisoliën
Verdunnen van etherische oliën



How to... Roll On
1. Gewenste aantal etherische olie
druppels in je lege roll-on fles
druppelen (zie recept).
2. Aanvullen met gefractioneerde
kokosolie. 
3. Zet de roller erop. Draai de dop erop,
schudden en klaar voor gebruik!
Recept volwassenen voor 10 ml roll-
ons: 1/3 tot 1/2 etherische oliën +
kokosolie.



Roll On Recepten
IMMUUN SUPPORT
10 OnGuard
5 Melaleuca
5 Frankincense
5 Oregano

ADEMHALINGSSUPPORT
10 Air
10 Frankincense

DIGESTIVE SUPPORT
15 Digestive blend
5 Wild Orange

AARDEN
6 Lavender
6 Wild Orange
6 Frankincense

SLAAP LEKKER
10 Frankincense
10 Lavender

HOCUS FOCUS
10 Lemon (of Orange)
10 Peppermint

HOOFD VRIJ & BLIJ
5 Frankincense
5 Peppermint
5 Lavender

HI-HAAA-HATSCHOE 
5 Lavender
5 Lemon
5 Peppermint

SPIEREN EN GEWRICHTEN
10 Soothing blend
10 Frankincense



How to... Veggie Cap

1. Gewenste aantal etherische olie
druppels in de lege Veggie capsule
druppelen (zie recept).
2. Eventueel opvullen met olijfolie.
3. Capsule sluiten en meteen innemen.
Gevulde capsules lossen na een tijdje
op en kunnen dus niet worden
bewaard.

Veggie Caps zijn niet geschikt voor
kinderen.



Veggie Cap Recepten
HET IS ALTIJD LENTE
2 Lemon
2 Lavender
2 Peppermint

SLANK & RANK
2 Lemon
2 Peppermint

BLOWING IN THE WIND
2 Digestive blend
2 Lavender

IMMUUNSUPPORT
3 Protective blend
1 Melissa

IMMUUNSUPERSUPPORT
2 Protective blend
1 Oregano
1 Frankincense
1 Melaleuca
1 Lemon

STRESSKIP 
3 Lavender
1 Frankincense

AUW AWAY
2 Oregano
2 Frankincense



How to... Diffuser
1. Diffuser vullen met schoon en koud
water tot aan max-lijn (rode stip).
2. Gewenste aantal etherische olie
druppels in het water druppelen (zie
recept).
3. Deksel sluiten en diffuser starten.
4. Diffuser water dagelijks verversen.
5. Diffuser een keer per maand
reinigen: waterreservoir voor de helft
vullen, 10 druppels witte azijn in het
water geven en de diffuser 5 minuten
laten lopen. Gooi het azijnwater weg en
veeg je diffuser voorzichtig schoon met
keukenrol. Binnenkant met schoon
water afspoelen en volledig drogen met
een schone keukendoek. 



Diffuser Recepten
ENERGIZE
4 Wild Orange
5 Peppermint

CLARITY
2 Cypress
2 Peppermint
2 Lemon
2 Melaleuca

FLOWER POWER
2 Geranium
3 Clary Sage
3 Lavender

QUIET BLISS
3 Geranium
3 Frankincense

CLEAN AIR
3 Melaleuca
4 On Guard
3 Lemon

HAPPY PLACE
2 Pink Pepper
3 Green Mandarin
2 Grapefruit
1 Roman Chamomile



How to... Layering
Layering is het aanbrengen van
etherische oliën in lagen.

1. Basisolie op rug aanbrengen.
2. 3-4 druppel etherische olie druppels
op de wervelkolom druppelen.
3. Olie met beide handen in cirkelende
beweging over de rug verdelen (min. 30
sec lang verdelen).
4. 3-4 druppels van de volgende olie op
de wervelkolom druppelen enzovoort.
5. Nadat alle oliën op de rug zijn
verdeeld kan eventueel nog een warm
kompres worden aangebracht.

Het is verstandig om na een layering
nog enkele minuten te blijven rusten en
daarna veel water te drinken.



Layering Protocolen
BASISPROTOCOL
Frankincense
Melaleuca
AromaTouch
Peppermint

DIGESTIVE
Frankincense
Thyme
Turmeric
AromaTouch
Bergamot
Coriander
ZenGest
Geranium
Peppermint

HORMONEN
Frankincense
Thyme
Ginger
Clary Sage
Grapefruit
Roman Chamomile
Ylang Ylang
Lavender
Siberian Fir



Disclaimer
Deze informatie is voor mensen die meer willen leren over
aromatherapie.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde
interpretatie of toepassing van de gegeven informatie.
De verstrekte informatie kan niet worden gebruikt om een
diagnose te stellen, medicatie voor te schrijven en ziektes of letsel
te genezen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel, direct of indirect
veroorzaakt door de door ons verstrekte informatie.
Onze informatie vervangt geen medisch advies of behandeling.    
Elke persoon die lijdt aan ziekte, verwonding of die medicatie
gebruikt moet contact opnemen met de behandelende arts,
therapeut of natuurgeneeskundige.

http://www.instagram.com/doterraeurope
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