
Verdamping

Aromalampje: 
Het bakje van het aromalampje wordt met bronwater (zonder 

koolzuur) gevuld en daar worden een aantal druppels etherische  

olie aan toegevoegd. Met de verdamping van het water wordt de  

geur verspreid. U bepaalt zelf de hoeveelheid druppels in het water

maar meestal is 10 druppels een goed gemiddelde.

Verdampers: 
Elektrische en ultrasone geurverspreiders worden gebruikt zonder 

open vuur en zijn daarom veiliger dan de traditionele aromalampjes.  

Ook zijn ze zeer geschikt voor de kinderkamer of werkruimte.  

Andere manieren van verdampen zijn bijvoorbeeld:
   etherische olie op een tissue op de verwarmingsradiator;

   enkele druppels etherische olie op kussen, doekje, sjaaltje, deken  

   of beddengoed. Zo worden onaangename luchtjes door  

   aangename en nuttige vervangen;

   enkele druppels etherische olie toevoegen aan het water in een   

   stoomstrijkijzer of aan dweilwater (bijvoorbeeld Lavandin).

Waarschuwing: etherische olie nooit puur op een kunststof  

of gelakte ondergrond druppelen!

In het bad

Etherische olie in het bad is bijzonder aangenaam. Gebruik de 

etherische olie echter nooit puur in het water. De pure olie blijft op  

het water drijven met als gevolg dat er, door het directe contact met 

de huid, huidirritaties kunnen optreden. De etherische olie moet in 

water oplosbaar gemaakt worden met de emulgator van Chi,  

neutraal badschuim of honing.

Waarschuwing: pure etherische olie kan een kunststofbad aantasten!

Altijd vermengen met een emulgator!

Algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen 

Etherische oliën zijn een prachtig geschenk van de natuur,  

maar zij vervangen nooit een arts. Wij raden u aan de hierboven 

aangegeven gebruiksaanwijzingen te volgen en de geadviseerde 

doseringen niet te overschrijden zonder deskundig advies. 

Bij inwendig gebruik raden wij u aan eerst een professionele 

arts of therapeut te raadplegen. 

Bij twijfel aan overgevoeligheid kunt u één druppel etherische olie 

in de elleboogsholte aanbrengen. Is er na 24 uur geen reactie op- 

getreden, dan is de etherische olie waarschijnlijk veilig in gebruik.

Bij zwangerschap etherische olie alleen uitwendig gebruiken.

Etherische oliën zijn brandbaar, dus nooit bij open vuur plaatsen.

Etherische oliën buiten bereik van kinderen houden.

Etherische oliën nooit in of bij de ogen gebruiken.

Flesjes bij gebruik niet op kunststof of gelakt oppervlak plaatsen.

Algemene regels voor het gebruik van etherische olie

AROMATHERAPIE
TIPS & TRUCS

Op de huid 

Massage is in vele opzichten een prettige manier om van etherische 

olie te genieten. Gebruik etherische olie nooit puur op de huid, enk- 

ele uitzonderingen bij lokaal gebruik daargelaten (tea tree, lavendel).  

Vermeng een etherische olie met een vette plantolie (bijvoorbeeld  

jojoba, amandel of hazelnoot) om uw eigen parfum, massage- of  

verzorgende huidolie samen te stellen.

Als smaakstof
Etherische oliën zijn aroma’s die zeer goed als smaakmaker in de keu- 

ken te gebruiken zijn. Allerlei soorten desserts en gebak, maar ook 

boter, honing, azijn en vette plantolie worden een delicatesse als u 

er etherische olie aan toevoegt. Meng bijvoorbeeld 2 druppels in een 

potje honing. Uw smaak bepaalt hoeveel etherische olie u gebruikt.

Tip: bij sommige oliën kan het pipetdopje uitdrogen.  

Knijp daarom na gebruik het pipetje goed leeg.

Natuurzuivere verzorging voor lichaam en geest

Natural Life

Eerlijk en natuurzuiver 
Bij Chi zijn we trots dat we de verbinding mogen zijn tussen de 

levenskracht van de natuur en uw gezondheid. We willen het bewust-

zijn van de positieve werking van natuurlijke producten vergroten. 

Chi is niet voor niets onze naam. Chi is de Chinese naam voor  

levenskracht en levensenergie. Dit logo is onderdeel van de geo-

metrische levensbloem, die terug te vinden is in onze uitstraling.  

De driehoekige vorm van het Chi logo symboliseert de levensenergie 

van lichaam, geest en ziel.

Bij Chi Natural Life ontwikkelen en verkopen we sinds 1979 
natuurzuivere en eerlijke producten voor de gezondheid dankzij het 

gebruik van etherische oliën. Met onze experts en ervaring hebben 

we veel kennis in huis. We ontwikkelen steeds nieuwe producten met 

altijd aromatherapie als basis. Over de hele wereld selecteren wij de 

beste, zoveel mogelijk biologische oliën en werken met de meest 

recente oogsten, direct van de boer of producent. 

Duurkoop is goedkoop
Echte 100% zuivere, onvervalste en onverdunde etherische oliën  

zijn kostbaar. De aanplanting, het oogsten, het productieproces en de 

controles zijn tijdrovend en een bijzonder specialistisch werk. Wist u dat 

voor één druppel rozenolie de blaadjes van 200 handgeplukte rozen 

worden gedestilleerd? De hoge concentratie plantenmateriaal zorgt 

ervoor dat bij toepassing maar weinig olie gebruikt hoeft te worden. 

Wanneer u olie aanschaft, doet u er goed aan na te gaan of de olie 

gegarandeerd zuiver is. Dus niet gemengd, synthetisch, verdund of 

veranderd, anders heeft de olie weinig tot geen therapeutische waarde 

en kan zelfs gevaarlijk zijn. Wij geven sinds 1979 de grootst mogelijke 

zekerheid dat onze oliën 100% natuurlijk, zuiver,  

onverdund en onaangelengd zijn. Waar mogelijk  

bieden wij onze gezondheid- en natuurlijke ver- 

zorgingsproducten aan met biologische kwaliteit. 

Meer weten?
Wilt u meer lezen over het hoe en waarom van aromatherapie? 
Neem een kijkje op www.chi.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.  
Op www.stichtingaromatherapie.nl, de website van stichting SANGO 
vindt u nog meer toepassingen en recepten. Chi Natural Life heeft een 
ruim aanbod van producten die verkrijgbaar zijn bij verkooppunten 
door heel Nederland.
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      www.chi.nl
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Grapefruit

Bevordert de spijsvertering, stimulerend,
voor een goede nachtrust, reinigend.

 Opmonterend
 Afslanken
 Stimulerend

Helicryse

De beste olie bij huidklachten,
verzachtend, kalmerend.

 Rustgevend
 Goed voor de bloedcirculatie
 Ondersteunt herstel van de huid

Ho-Hout

Vitaliserend, rustgevend, opmonterend,
zuiverend, verfrissend.

 Zenuwversterking
 Ontspannend
 Huidverzorgend

Jasmijn

Onmisbaar in parfum en cosmetica,  
helpt bij een zenuwachtig gevoel.

 Opbeurend
 Huidverzorgend
 Erotiserend

Jeneverbes, Bes

Voor gezonde nachtrust, helpt de  
spijsvertering, gezonde luchtwegen.

 Luchtzuiverend
 Maagversterkende invloed
 Goed voor de bloedcirculatie

Kamille, Roomse

Ondersteunt het afweersysteem,
verkoelend, gevoelige huid.

 Rustgevend
 Ontspannend
 Huidherstellend

Kaneel, Blad

Goed voor bloedcirculatie, helpt de 
spijsvertering, doelmatige ademhaling.

 Verwarmend
 Stimuleert het immuunsysteem
\ Goed voor de doorbloeding

Kruidnagel, Nagel

Maagversterkende invloed,
eetlustbevorderend.

 Concentratie
 Stimulerend
 Verzachtend

Lavandin

Reiniging; zowel huishoudelijk als  
voor de lucht, ontspannend.

 Verfrissend
 In waswater
 Vermoeide spieren

Lavendel, Echte

Rustgevend bij stress, insectenwerend, 
betere leerprestatie.

 Slaapvoorbereidend
 Rustgevend
 Eerste hulp

Lemongrass

Bloedzuiverend, heldere geest, 
rustgevend.

 Bij rookgeur
 Verfrissend
 Voedend en beschermend

Limoen

Verfrissend, opmonterend,  
activeert het afweersysteem.

 Opmonterend
 Verfrissend
 Goed voor de bloedcirculatie

Mandarijn

Opmonterend, maakt vrolijk, 
gevoel van geborgenheid.

 Opmonterend
 Ontspannend
 Huidverzorgend

Marjolein, Spaanse

Verzachtende invloed op luchtwegen,
vastzittende en vermoeide spieren.

 Luchtzuiverend
 Luchtwegen
 Vermoeide spieren

Mirre

Heilzame plant, verzachtende invloed op 
luchtwegen, rustgevend.

 Rustgevend
 Verkoelend
 Ondersteunt herstel van de huid

Mirte

Verkoelend, slaapvoorbereidend, 
beschermt de huid.

 Verzachtende invloed op luchtwegen
 Verzachtend bij koude
 Goed voor de bloedcirculatie

Niaouli

Goed voor de doorbloeding, gevoelige 
huid, doelmatige ademhaling.

 Verzachtende invloed op luchtwegen
 Om vrijer te ademen
 Ondersteunt herstel van de huid

Palmarosa

Voedt en beschermt huid en haar, 
bij vermoeidheid.

 Parfumerend
 Bij vermoeidheid
 Ideale huidolie

Patchouli

Celbeschermend, huidherstellend,
insectenwerend, erotiserend.

 Nostalgie
 Verwarmend
 Ondersteunt herstel van de huid

Pepermunt

Maagversterkende invloed, meer
energie, verfrissend, verkwikt het hart.

 Heldere geest
 Om vrijer te ademen
 Verkoelend

Ravintsara

Voor gezonde luchtwegen, om vrijer
te ademen, voor soepele gewrichten.

 Luchtzuiverend
 Verzachtend
 Huidherstellend

Roos

Voor harmonie, om zorgen los te laten, 
huidherstellend voor ieder huidtype.

 Harmoniserend
 Rustgevend
 Voedt en beschermt de huid

Rozemarijn, Spaanse

Activerend en stimulerend,
opbeurend, verbetert concentratie.

 Om vrijer te ademen
 Activerend
 Voor soepele gewrichten

Salie

Bij zweetvoeten, bij jeugdpuistjes,
bij overgangsverschijnselen.

 Om vrijer te ademen
 Bij vermoeidheid
 Bij zweetafscheiding

Sandelhout

Huidverzorgend, algemeen versterkend, 
rustgever bij spanningen.

 Meditatie, Erotiserend
 Stemmingsverbeterend
 Beschermt de huid tegen veroudering

Sinaasappel, Zoete

Voor een goede nachtrust, rustgevend,
helpt rimpelvorming te vertragen.

 Stemmingsverbeterend
 Ontspannend
 Verzorgend

Tea Tree

Natuurlijke Eerste Hulp in een
flesje. Zuiverend, verzachtend.

 Luchtzuiverend
 Zuivert de huid
 Eerste hulp

Tijm, Linaloltype

Luchtzuiverend, voor gezonde lucht-
wegen, activeert het afweersysteem.

 Verzachtende invloed op luchtwegen
 Zuiverend
 Huidherstellend

Venkel, Zoet

Spijsverteringsbevorderend,  
om vrijer te ademen.

 Slaapopwekkend
 Rustgevend
 Ontspannend

Vetiver

Vooral uitwendig te gebruiken voor
huidverzorging, huidherstellend.

 Voor een goede nachtrust
 Rustgevend
 Ontspannend

Wierook

Opwekkend, stimulerend, stimuleert het
immuunsysteem, bij ups en downs.

 Bij meditatie
 Immuunstimulerend
 Huidherstellend

Ylang-Ylang

Goed voor hart en bloedvaten, erotise- 
rend, huid-, nagel- en haarversterkend.

 Exotisch
 Ontspannend
 Erotiserend

Etherische oliën (ook wel aromatische of essentiële oliën genoemd) 

worden op natuurlijke wijze (o.a. destillatie) veelal uit geurige heilzame 

planten gewonnen. Zo kan de Chi of levenskracht in de vorm van 

etherische olie op mens of dier worden overgedragen. Ze activeren 

het afweersysteem, zijn positief voor lichaam en geest en hebben een 

gunstige invloed op de gezondheid. Het gebruiken van etherische oliën 

heet aromatherapie.

Elke soort olie bezit specifieke eigenschappen en kent verschillende 

toepassingen. In de Chi mixen zijn de oliën zo op elkaar afgestemd zodat 

ze elkaar versterken en er een nieuwe werking ontstaat. In deze folder 

vindt u een overzicht van de gebruiksmogelijkheden per olie.  

Deze opsommingen zijn misschien niet volledig, maar zijn gebaseerd op 

de huidige stand van kennis van de aromatherapie.

Anijs Ster

Eetlustopwekkend, ontspannend, 
om vrijer te ademen.

 Voor gezonde luchtwegen
 Bij stijve spieren
 Goed voor de bloedcirculatie

Basilicum

Ontspannend, opvrolijkend,
geestelijke energie.

 Heldere geest
 Eetlustbevorderend
 Verzachtende invloed op het hoofd

Bergamot

Bij vermoeidheid, geeft goede zin, 
brengt de zon in huis.

 Bij ups en downs
 Stemmingsverbeterend
 Helpt bij stress

Ceder Atlas

Goed voor huid en haar, vitaliseert,
goed voor de bloedcirculatie.

 Verkwikkend
 Rustgevend
 Houdt de huid elastisch 

Cipres

Verzachtend voor de keel, om vrijer   
te ademen, bij zweetafscheiding.

 Verbetert concentratie
 Bij een sinaasappelhuid
 Voor behoud van sterke vaatwand

Citroen

Goed voor hart en bloedvaten,  
zenuwversterkend, bloedzuiverend.

 Verbetert concentratie en zuiverend 
 Verfrissend en zuiverend
 Verkoelend

Citronella

Heldere geest, bij onaangename
luchtjes, meer energie.

 Insectenwerend
 Verfrissend
 Deodorant

Den Grove

Voor gezonde luchtwegen en een 
gezonde omgevingslucht.

 Luchtzuiverend
 Voetbad
 Stimulerend

Eucalyptus

Gezonde luchtwegen,
bij zweetafscheiding.

 Om vrijer te ademen
 Verlichtend
 Goed voor de bloedcirculatie

Geranium

Rustgevend, bij stress, geeft meer  
energie, bevordert het afweersysteem.

 Stimuleert het immuunsysteem
 Verwarmend
 Huidverzorgend

Back to Earth

 Aardend
 Ontspannend
 Huidverzorgend

Bloemenweide

 Sfeermaker
 Verfrissend
 Parfumering*

Bosrand

 Luchtzuiverend
 Om vrijer te ademen
 Parfumering*

Citrusmix

 Verbetert concentratie
 Verkwikkend
 Stimulerend

Davos Kuurolie

 Sauna olie
 Gezonde luchtwegen
 Om vrijer te ademen

Happiness

 Opmonterend
 Bij ups en downs
 Huidverzorgend

Heideveld

 Romantiek
 Verwarmend
 Parfumering*

Herfstavond

 Ontspannen sfeer
 Verwarmend
 Parfumering*

Lavinchi Relax

 Bij stress
 Slaapvoorbereidend
 Ontspannend

Lemonmix

 Tegen vieze geurtjes
 Zuiverend
 Verfrissend

Lentemorgen

 Concentratie
 Verkwikkend
 Parfumering*

Smell Well

 Geur en rookverdrijvend
 Parfumering*
 Parfumering*

Well Chi 

 Tegen vieze geurtjes
 Verkoelend
 Verfrissend

Winternacht

 Decembersfeer
 Slaapvoorbereidend
 Parfumering*

Zeebries

 Verhelderend
 Stimulerend
 Parfumering*

Zomermiddag

 Rustgevend
 Ontspannend
 Parfumering*

“Etherische oliën en uw levenskracht!”

* Parfumering van (voet)bad, tissue, of een druppeltje 
op de typische parfumplekken.

Wat is Aromatherapie?  

Etherische oliën en hun gebruiksmogelijkheden 

Mixen

Aromatherapie is overal!
Etherische oliën worden al jaren gebruikt in de (natuurlijke)  
cosmetica, als smaakstoffen in voedsel en binnen de reguliere en 
alternatieve gezondheidszorg. Zonder dat u zich er bewust van bent, 
staat u dagelijks in contact met aromatherapie. De oliën uit bijvoor-
beeld kruiden, groenten en koffie geven de smaak, werking en  
geur aan u door!

“Uw gezondheid is onze natuur!”
Chi Natural Life


