
THIEVES

 

GEBRUIKEN :

 

Deze olie is een natuurlijke
manier om besmettelijke

ziektekiemen te bestrijden.
Maar ook fijn bij:

griep, verkoudheid,
hoofdpijn, het versterken van
je immuun-en lymfestelsel. 
Ondersteund ook goed bij

kiespijn en werkt als
ontsmettingsmiddel.

 
Je kunt de thieves goed

gebruiken tijdens het
shoonmaken in huis.

Maak een roll-on flesje waar
bij je de druppeltjes mengt

met een draag olie.
 

Ideaal om te gebruiken in de
diffuser.

 
Te gebruiken om mee te

poetsen en te ontsmetten.
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RC

 

GEBRUIKEN :

 

 

Deze olie is ideaal om je te
ondersteunen bij: griep,

verkoudheid, longontsteking,
allergie, hoesten,acne,

apneu, bronchitis,
benauwdheid.

 
Je kunt ze zelfs gebruiken

als deodorant of bij
hielspoor,  hooikoorts, een

koortslip en keelpijn.Maak een roll-on flesje
waar bij je de

druppeltjes mengt met
een draag olie.

Rol onder je voeten of
op je borstkast.

 
 

Ideaal om te gebruiken
in de diffuser.
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GEBRUIKEN :

 

FRANKINCENSE

 Werkt o.a. ondersteunend bij:
 antidepressiva, infectie
werend,  antiseptisch,

slijmoplossend,
spierverslappend en

kalmerend.
 

Maar ook bij:
Ontstekingen, spieren,

stress, zweren en
duizeligheid concentratie en

meditatie.

Ideaal om te gebruiken in de
diffuser.

 
Maak een roll-on flesje waar
bij je de druppeltjes mengt

met een draag olie.
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GEBRUIKEN :

 

PEPPERMINT

  ontsmettend, antiviraal, 
 antibacterieel,

spijsvertering stimulerend,
pijnstillend, krampstillend, 

 maag, darm, spieren, botten,
luchtwegen en  de huid.

 
Deze olie versterkt de

hersenen en bevordert het
heldere denken, concentratie,
geestelijke vermoeidheid of

 nek pijn.

Maak een roll-on flesje
waar bij je de druppeltjes

mengt met een draag olie.
Rol onder je voeten of op je

slapen en in je nek.
 
 
 

Ideaal om te gebruiken in
de diffuser.

 
Ook fijn om in de thee of
een glas water te doen.
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GEBRUIKEN :

 

PANAWAY

 Ondersteunt de
bloedsomloop, spieren en

gewrichten. 
Het is een uitstekende

combinatie van essentiële
oliën die speciaal ontworpen

is voor vermindering van
ontsteking en pijn. 

Het brengt extra zuurstof in
het gebied van het

beschadigde weefsel dat het
genezingsproces versnelt.

Maak een massage olie.
Meng draagolie met

pannaway.
 

Maak een Roll-on en wrijf er
mee onder je voeten of op

pijnlijke plekken.
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GEBRUIKEN :

 

LEMON

 Reinigt geeft een
energie boost, helpt bij
het houden van
focus / concentreren,
ontvet zeer goed,
 
 Is kalmerend voor de
mond en keel (kriebel).
 

Doe lemon in een glas
water of in de thee. 

 
Gebruik lemon in de

diffuser.
 

Ideaal om tijdens het
poetsen te gebruiken.
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GEBRUIKEN :

 

ORANGE

 Aderverkalking, aften, angst,
angina pectoris (hart kramp,  

bronchitis, cholesterol,
,depressie,

eetlust,  hoge bloeddruk, 
 kalmeren,

keelontsteking, koorts, 
 luchtreiniger, maagkrampen,

menopauze, nervositeit,
 spijsvertering (verstopping,

diarree), slapeloosheid, 
vasthouden van vocht,

verkouden en vermoeidheid.

Maak een roll-on flesje
waar bij je de druppeltjes

mengt met een draag olie.
Rol onder je voeten of op

je polsen.
 

Heerlijk in een glas water
of in de thee.

 
Ideaal om te gebruiken in

de diffuser.
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GEBRUIKEN :

 

LAVENDEL

 

Enkele druppeltjes olie in de
diffuser.

 
In bad: ideaal om tijdens en

bad tot rust te komen.
 

In de thee.
 

Maak je je eigen verzorgings
producten en verwerk er de

lavendel olie in.

Ontspanning
nachtrust

Huidverzorging,
beschadigde huid door
vallen of verbranding.

Kalmerend
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GEBRUIKEN :

 

DIG IZE

 antioxidant, darmparasieten,
eetlust (terugdringen),

misselijkheid, maagkrampen,
maagklachten, maagzuur ,

maag-virus, maagpijn,
maagontsteking (chronisch),
lymfedrainage, oprispingen,

opgeblazen gevoel, ontlasting
(verstopt), poliepen,

prikkelbare darm syndroom,
reisziekte,

voedselvergiftiging,
vermoeidheid (chronisch), .

Enkele druppeltjes olie in de
diffuser.

 
 
 

Maak een roll - on en rol de
olie op je buik en onder je

voeten.
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GEBRUIKEN :

 

STRESSAWAY

 Vermindert stress en
spanningen helpt bij

woede, angst, nervositeit, 
rusteloosheid, natuurlijke

rustgevende slaap,s
 en trauma.

 
Helpt om om te gaan met
vervelende of moeilijke

situaties.
Enkele druppeltjes olie in de

diffuser.
 
 

In bad: ideaal om tijdens en
bad tot rust te komen.

 
 
 

Maak een roll - on en rol opje
polsen in je nek en onder je

voeten.
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GEBRUIKEN :

 

PURIF ICAT ION

 helpt bij virussen,
schimmels, meeldauw,
sigarettenrook, huisdier

geuren , alledaagse geuren
en andere schadelijke
geuren in een ruimte

te helpen elimineren.   werkt
ook olie werkt antibacterieel

en desinfecterend.
 helpt bij bijensteken ,

wespen steken en andere
insectenbeten. 

Ideaal om iedere dag in de
diffuser te doen.

 
 
 

Gebruik hem ook in een roll-
on 
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GEBRUIKEN :

 

COPAIBA

  Pijnstillend, antibacterieel,
ontstekingsremmend,
ontsmettingsmiddel,

  artritis, angst, bloeden,
bloedingen, blaas

aandoeningen, fibromyalgie, 
 huidaandoeningen,

infecties (bacterie), insecten
beten, insectenafweermiddel,

keelpijn, luchtwegen, 
 maagzweren, MS, nieren, 

 pijn, reuma, spierpijn.
gebruik  enkele

druppels in de diffuser.
 

Maak een roll - on met
draag olie en enkele

druppels copaiba.
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RECEPTEN  (DIFFUSER ) :

 

EMOTIES / GEVOELENS
 

Depressie::  3dr. Lemon + 3dr. Orange
 
Boosheid:  4dr. Stress - away + 2dr. Orange
 
Verdriet: 4 dr. Orange + 2dr. Thieves
 
Balans zoeken: 2dr. Frankinsence + 1 dr. Lemon
 
Stress loslaten: 2 dr. Stress -away + 2 dr. Lavendel
 
Onzekerheid: 2 dr.Lavendel + 2dr. Frankinsence
 
Happy feelings: 2dr. Lemon + 1 dr. Lemon + 2 dr. Frankinsence
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RECEPTEN  (DIFFUSER ) :

 

L ICHAMEL IJK  
ONGEMAK

 

Versterken immuun systeem: 2 dr. copaiba + 2 dr. Thieves + 2
dr. RC
 
Verkoudheid: 2 dr. Lemon + 2 dr. RC
 
Hooikoorts: 2 dr. Lavendel + 2 dr. Lemon + 2 dr. Peppermint
 
Hoofdpijn: 4 dr. Peppermint + 4 dr. Lavendel + 2 dr. Copaiba
 
Goede nachtrust: 2dr. Lavendel + 2 dr. Stress - away + 2 dr.
Frankinsence
 
Uitputting: 3 dr. Orange + 3dr. Peppermint
 
Spierpijn: 2 dr. Peppermint +2 dr. Lavendel + 2 dr.
Frankinsence
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RECEPTEN (  10  ML

ROLLER ) :

 

KIDS

 

Snotneus: 2 dr. RC + 2 dr. Lemon
 
Pijntjes en bulten: 5 dr. Lavendel + 5 dr. Frankinsence
 
Goed humeur: 5 dr. Orange + 5 dr. Stress - away
 
Overprikkeld: 5 dr. Stress - away + 3 dr. Orange +2 dr.
Purification
 
Buikpijn: 6 dr. Digize
 
Nadat je de olie druppeltjes in het rollertje hebt gedaan vul je ze
af met een draagolie naar keuze of de V6 olie van Young Living.
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RECEPTEN  (  DIFFUSER ) :

 

HUISD IER

 

Stinky  natte hond geur: 3 dr. Purification
 
Bang / Angstig: 4 dr. Stress - away
 
Teken: Purification of thieves (puur) deppen op de plek waar de
teek zat.
 
Oververhitting: 1 dr. peppermint in het water
 
Relax: 2 dr. Lavendel en 2dr. Copaiba
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RECEPTEN :

 

HUISHOUDEN
 

Badkamer spray: 1 dopje Thieves household, 500 ml water, 5 dr.
Lemon + 5 dr. Purification
 
Glasreiniger: 100 ml warmwater, 50 ml schoonmaakazijn, 5 dr.
Lemon
 
Allesreiniger: 200 ml water  + 8 dr. Thieves
 
Ontvetter: 200 ml water + 8 dr. Lemon
 
Tapijt verfrisser: 50 gr backing powder + 5 dr. purification
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