
4. AROMATHERAPIE BESTAAT AL
HEEL LANG
 

Wist je dat Aromatherapie heel ver terug de tijd in gaat?

In de prehistorie waren ze zelfs al bekend met de

geneeskundige werkingen van kruiden en planten en

werden etherische oliën (EO) al volop gebruikt. Nu zijn

we alles aan het herontdekken.
 

10 X WIST JE DAT ....
OVER ETHERISCHE OLIE?

6. WEET JE HOE SNEL
ETHERISCHE OLIËN WERKEN?

22 seconden om je hersenen te bereiken

2 minuten tot in je bloedbaan

20 minuten tot in iedere cel van je lichaam

Etherische oliën kunnen ook heel

veel verlichting geven bij

hooikoorts. Het is een beetje

uitproberen welke bij wie het

beste werken, maar het

hooikoorts trio: lemon, lavendel

en pepermunt doet het vrij goed.

1.HOOIKOORTS

2.HOOFDPIJN
Als je hoofdpijn hebt, zou je eerst

eens kunnen proberen of het

inademen van een druppel

pepermunt olie al verlichting

geeft. Vaak is dit al voldoende

en hierdoor gebruik je minder

snel paracetamol.

5. AROMATHERAPIE IS MEER DAN
ALLEEN DE AROMATISCH WERKING 
 

Wist je dat je EO ook kunt innemen of plaatselijk kunt

aanbrengen om zowel fysiek als mentaal het lichaam te

ondersteunen. In mijn online trainingen over

Aromatherapie, zal dit uitgebreid aanbod komen.

www.academy.fitalies.nl. 

3.VERSTOPTE NEUS
Bij een verstopte neus, kun je een

druppel Rozemarijn olie op je

neusvleugels smeren en

eventueel ook op je holtes. Moet

je eens kijken hoe snel je neus

weer opengaat en openblijft!



 

Gebruik oliën om lekkerder te slapen. Dit

kan door EO op je huid te smeren, maar ook

door een diffuser op je slaapkamer te

zetten met rustgevende oliën. Diffuser

verspreidt stoom met de EO erin.

Zelf gebruik ik EO in mijn behandelingen, maar ook binnen mijn gezin. Dagelijks staat onze diffuser aan met een paar druppels olië. Omdat veel verzorgings- enschoonmaakproducten vol zitten met chemicaliën, vervang ik deze door een chemicaliën vrije variant waarin de oliën verwerkt zitten. Hierdoor ervaart mijn lichaam minder stress. Ons medicijnkastje begint steeds leger te worden, doordat we minder naar medicijnen pakken, maar eerst naar de oliën.

Vind je deze "10 wist je dat", interessant? Wil jij dit ook allemaal zelf leren? Wil jij

ook jezelf en je gezin, op een goede en natuurlijke manier ondersteunen?

Dan heb ik een hele leuke online training voor jou: Aromatherapie de Basis. 

Je hoeft nog niets te weten of in huis te hebben van etherische oliën. 

Kijk op www.academy.fitalies.nl 

7. LEKKER SLAPEN

9. 100 % NATUURLIJK  10. BEÏNVLOEDEN EMOTIES

8. SPIERPIJN

100% natuurlijk 

zeker niet verdund

bij voorkeur biologisch geteeld

Wist je dat de oliën met de beste

therapeutische werking zijn:

Hierdoor zijn de echt goede oliën prijzig.

Gelukkig heb je ook maar weinig van nodig.

Veel spierpijn? Geen nood, want ook daar

zijn olietjes voor. Maak een mix en verdun

deze, zodat je de pijnlijke plekken kunt

insmeren of inmasseren.

Wist je dat de oliën ook veel invloed

kunnen hebben op je emoties? De geur

van de EO doen heel veel met je. Voel je

je somber? Doe dan een blije olie in de

diffuser. Ben je onrustig? Dan doe je er

een olie in die jou rust geeft. Echt ideaal,

helemaal met kinderen.

ETHERISCHE OLIËN ONDERSTEUNEN HET 
ZELF GENEZEND VERMOGEN VAN JE LICHAAM
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