Eigenschappen cosmetische
plantaardige olie
Naam

Kenmerken

Almond, sweet
(amandelolie) Prunus
amydalus
Apricot kernel
(abrikozenpit olie)
Prunus americana

Bevat essentiele verzuren, Helpt bij droge huid, jeuk, oudere
Vitamine B1, B2, B3, E en oud, acne, eczeem en pssoriasis
C
en ontstoken rode huid.

Argan olie Argania
spinosa

Arnica olie, Prunus
amygdalus dulces of
Anrnica cordifolia
Avocado olie, Persea
gratissima

Bevat Vitamine A, C en E
en Kalium.
Anti-oxidant,
antibacterieel, anti
schimmel en
ontstekingsremmend.
Bevat zeer hoog gehalte
Vitamine E en F (alpha
tocopherol)
Ontstekingsremmend en
anti-vbacterieel. bevat
Vitmamine A, B, C en D +
essentiele vetzuren.
Bevat Vitamine A, B1, B2,
D en E. Pantotheniczuur
(vit. B5), eiwitten, lecithine
en vetzuren.

Borage olie, Borago
officinalis

Bevat hoog gehalte GLA
(gamma linolenic acid,
gamma linoleenzuur)

Castor olie, Ricinus
communis

Pijnstillend,
onstekingsremmend en
desinfecteert. Bevat 90%
riconoleic zuur.

Voordelen

Helpt bij droge gebarsten en
beschadigde huid.

Hydrateert de huid en verbetert de
elasticiteit, anti-aging, verzacht
droge huid. Ook geschikt als
haarverzorging.

Pijnstillend

Helpt bij droge huid, eczeem,
psoriasis, littekensvermindereing,
diepe hydratatie van de huid
Helpt bij eczeem, psoriasis,
reuma/arthritis, zonschade, droge
huid en repareert beschadigd
haar.
Hydrateert en herstelt de huid.Goede
reiniger.

Naam
Cocosolie, Cocos
nucifera

Evening primrose
(teunisbloemolie)
Oenotherabiennis
Grapeseed oil
(druivenpitolie) Vitis
vinifera

Kenmerken
anti bacterieel,
ontstekingsremmend en
pijnstllend. Bevat hoog
gehalte polyfenol
(antioxidanten).
Bevat zeer hoog gehalte
gamma linoleenzuur
(GLA),
ontstekingsremmend en
pijnstillend.

Is een natuurlijke vloeibare
wax. Bevat hoog gehalte
trygliceride (fatty alcohol),
essentiële oleic vetzuren,
eicosenoic, docosenoic en
omega 9

Bevat een zeer hoog
gehalte enkelvoudig
onverzadigde vetzuren en
stearinezuur.
Bevat verschillende
vetzuren: oliezuur, alfa
linoleenzuur,
Marula olie Sclerocarya
palmitinezuur,
birrea
arachidonzuur; sterolen,
flavonoïden, tocoferolen
en is een Antioxidant.
Ontsmettend, anti
schimmel, antiviraal,
Neem olie Azadirachta pijbestrijder en natuurlijke
indica
insecticide. Bevat veel
vetzuren en essentiële
aminozuren.
Macadamia olie
Macadamia
integrifolia/ternifolia

helpt bij acne, ontstekingen en
droge huid.
Helpt bij acne, rosacea, dermatitis
(jeuk). Zeer goed voor oudere
huid, bij hormonale
schommelingen door overgang,
opvliegers en zeer droge huid.

Antioxidanten, Vitamine E,
Helpt bij droge huid, jeuk, eczeem,
tocopherol en linoleenzuur
acne en spataderen.
(essentieel vetzuur).

Hemp seed oil
Rijk aan vitamine A en E,
(hennepolie) Cannabis essentiële vetzuren en
sativa
eiwitten.

Jojoba Simmondsia
chinensis

Voordelen

Helpt bij droge en geïrriteerde
huid, huidletsel, ontstekingen en
breekbaar, beschadigd haar.
Stabiliseert andere oliën, helpt bij
droge huid, rimpels, acne en
verwijdert vuil en (oog)make-up.
Geschikt voor iedere huid.

Regenereert de huid, helpt bij
zonnebrand, littekens, geïrriteerde
huid, verzacht fijne lijntjes.

Super moisteriser voor haar en
huid.

Helpt tegen vlooien, luizen en
insectenbeten. Tot maximaal 2%
toevoegen aan huidverzorging ivm
pinda/knoflookgeur en snelle
effect.

Naam

Kenmerken

Voordelen

Olijfolie Olea Eropaea

Bevat onverzadigd
Helpt bij rimpels, oudere huid en
vetzuur, Vit. E.en omega 3 gevoelige huid, snel afbrekend
en 6 en vetzuren
haar en nagels.

Bevat aminozuren,
Poppy seed oil
linoleenzuur, palmitinezuur
(papaverolie) Papaver en alpha/gamma
somniferum
tocotriënol (vormen van
Vit. E.
Pumpkin seed oil
Bevat omega 3 en 6,
(pompoenpitolie)
vetzuren, Vit. A, C en E en
Cucurbita pepo
Zink.

Helpt bij rosacea, eczeem,
psoriasis en littekens. Is zeer
zuinig in gebruik.

Rosehip seed oil
Bevat hoog gehalte
(Rozenbottelolie) Rosa vetzuren, linolzuur,
rubiginosa
caroteen en Vit. c

Versnelt celvernieuwing, repareert
beschadigde huid, vervaagt
pigmentvlekken en hydrateert.

Helpt bij beschadigde huid,
ontstoken huid, droge huid en
droog haar en hoofdhuid.

Helpt bij droge huid, psoriasis,
Bevat Vit. A en E.,
Sesam seed oil
huidschimmel, acne, milde
essentiële aminozuren,
(sesamolie) Sesamum
(schaaf)wonden, droge hoofdhuid,
antibacterieel, anti oxidant
indicum
roos en voetschimmel (tinea
en schimmelwerend.
pedis) en luieruitslag.
Bevat Vit. A, E en F,
Helpt bij droge huid, littekens,
Shea butter
antibacterieel en
psoriasis, eczeem en
Butryrospermum parkii
ontstekingsremmend.
zwangerschapsstriemen.
Anti bacterieel,
Helpt bij huiduitslag, acne,
schimmelwerend en
Tamanu olie
littekens, schimmel, insectenbeten
ontstekingsremend, anti
Calophyllum
en psoriasis. Beschermt tegen zon
oxidant. Bevat essentiële
inophyllum
en vervaagt pigmentvlekken en
vetzuren: palmitinezuur,
littekens.
linolzuur en fytosterolen.
Bevat Vitamine A, D en E,
essentiële vetzuren,
Wheat germ oil
eiwitten en mineralen. tto Helpt bij droge huid, eczeem,
tarwekiemolie) Triticum
maximaal 10% toevoegen dermatitis, rimpels en regenereert.
vulgare
aan blends ivm sterke
geur en donkere kleur.

