Nya eteriska oljor
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Många läckra nyheter! Större förpackningar än 10 ml - be vår kundservice om
Humle
pris eller kiak på vår hemsida!
5 ml
10 ml

Dill

Kan användas i livsmedel. En typisk dilldoft.

10 ml

1029-2

54,00

Sugandha kokila

En kraftfull eterisk olja, kryddrik med kamfer samt eukalyptusnoter. En läcker hjärtnot som utvinns genom
destillering av de färska, svarta bären från ett upp till
15meter högt, viltväxande träd som hittas i älvdalgångar
vid 1000 till 2500 meters höjd. Bären kallas också kanelbär!
Denna eteriska olja har ett brett användningsområde
och passar fint i massage- och hudoljor vid träningsvärk
och annan muskelvärk. Den är också värd att prova vid
värk orsakad av reumatism/artrit. Används också vid
stressymptom i varma bad, aromalampa och liknande.
kan även ge den effekten vid massage. Vi tar in denna
olja direkt från en lokal producent i Nepal utan mellanhänder. Vill du använda oljan i badet, blanda 25 dr med
Crearomes turkiska rödolja 100 ml, som hjälper den eteriska oljan att blanda sig helt med badvattnet.

10 ml

1133-1

54,00

Lantana eko

En exotisk eteriska olja, en kraftfullt doftande olja med
många nyanser av frukt, bark och kryddor. Det är en
hjärtnot. Lantanaoljan utvinns genom destillering av de
året-runt-gröna bladen från Lantanaträdet som växer i
Afrika, Indien och Australien.
Detta är en intressant olja - både doftmässigt då den ihop
med andra eteriska oljor kan användas för doftsättning
av hud- och hårvårdsprodukter. Den blandar sig fint
med bergamottolja, rosmarinolja, muskatellsalvia, jasmin m fl. Den kan även användas för att behandla huden
vid infektioner samt vid olika typer av muskelvärk.

5 ml
10 ml

1135-1
1135-2

56,00
101,00

1137-6
1137-1

175,00
336,00

Torr och grön barrdoft. Mentalt stärkande doft. Balanserar söta doftblandningar. Passar fet och oren hud. Används även till benprodukter för vackrare ben.

1139-1

64,00

Kryddnejlika eko

Kryddig, pikant och varm doft. Aktiverande. Bra i muskelmassage. Hud- och slemhinneirriterande vid överdrivna doser. Kan användas i livsmedel.

5 ml
10 ml

1143-1
1143-2

49,00
84,00

Spiklavendel eko

Det finns 3 oilka typer av lavendel som innehåller eterisk
olja. Lavendel (lavendula angustifolia) genuint naturlig
och växer fortfarande vild Spiklavendel (Lavandula
Latifolia) genuint naturlig och växer fortfarande vild
Lavandin (Lavandula x interemedia) som är en hybrid
mellan lavendel och spiklavendel (enbart odlad). Det
finns enbart en typ av spiklavendel (små varianter kan
förkomma beroende på klimat och jordmån) Den eteriska olja från Spiklavendel kännetecknas av ett högt innehåll av kamfor (ej kamferolja) och cineol (som bl a finns
i eukalyptusolja). Den innehåller inte linalylacetat (som
lavendelolja). Spiklavendel har inte lavendeloljans lugnande effekt. Den är mer stimulerande, smärtlindrande
och cirkulationsbefrämjande. Bra att använda i liniment
för muskelvärk mm. Vi rekommenderar att du sätter dig
in i de eteriska oljor användsområde och doserinagr för
säker användning. Doftnot: Hjärtnot

5 ml
10 ml

Saro eko

1148-1
1148-2

5 ml
10 ml

1155-1
1155-2

42,00
68,00

Kajaput eko

Cypress eko

10 ml

Denna olja används i muskelmassage ihop med mer
värmande oljor som ingefära och svartpeppar. Är också antiseptisk och fin i renande produkter samt i fotbad.
kan även användas med 1 droppe i inhalator, aromalampa eller 2-4 droppar i defuser under vinterhalvåret. En
fin blandning är lika delar av kajaput-, ravensara- och
eukalyptusolja. Denna blandning kan också användas i
en bröstsalva.

55,00
96,00

Påminner om kajaput och eukalyptus men har mer trädoft i sig som bas. Detta är en fin hjärtnot. Saro utvinns
genom destillering av blad från Saraoträdet.

En rund eukalyptusdoft. Bra olja vid muskelmassage.
Luftrenande.

10 ml

1141-1

58,00

Pepparmynta eukalyptus
10 ml
1165-1
48,00
Cypress blue Australien
5 ml
1162-1
96,00
10 ml
1162-2
180,00
Styrax

En fin basnot som hjälper att hålla på doften i parfymoch aromablandningar som doftbärare mm.

5 ml
10 ml

1175-1
1175-2

48,00
82,00

Enbär Nepal

En kraftfull enbärsolja med söt, frisk, balsamisk doft
med tydliga tränoter. Utvinns genom destillation av
blad, grenar och bär. Enbärsbuskarna växer vilt överallt
i Nepal från 3300 meters höjd till 4500 meters höjd över
havet. Den eteriska oljan används i pharmaceutiska produkter och för doftsättning av hudvårdsprodukter som
tvål, parfym, desinfektionsprodukter, då den har antiseptiska kvaliteter.

10 ml

1157-1

68,00

Kanelblad Nepal

En kraftfullt doftande kanelbladsolja med mindre
mängd eugenol än ”vanlig” kanelblad. Har en varm,
kryddig kamferdoft. Utvinns genom destillation av grenar och löv som innehåller 2 % eterisk olja.
Kanelträd växer överallt i Nepal vid 450-220 meters
höjd. Oljan används i parfymer och doftblandningar för
kosmetik. Den används också inom aromaterapi och har
antiseptiska egenskaper och verkar avslappnande och
sammandragande. Crearomes kanelbladsolja köps in direkt från producenten i Nepal utan mellanhänder.

10 ml

1160-1

68,00

Manuka
Varm örtig o lite pepprig doft. Används i förkylningstider. Används i liniment och muskelmassageoljor.
5 ml
1164-1
96,00
10 ml
1164-2
180,00
Blodapelsin eko

Doften är flyktig, söt, varm, klar och frisk! Doften står
verkligen för SOL, ljus och värme och är ett självklart val
i aromalampan under det mörka vinterhalvåret.
Doften har en lugnande inverkan samtidig som den verkar upplyftande, ger sol och glädje till sinnet och kan
vara ett stöd vid nedstämdhet, stress och oro.
Oljan kan användas i hud/massage/badolja och tillsätts
främst för sin positiva effekt på sinnet. Den kan också
vara en hjälp vid tillfällig svullnad i benen och vid celluliter samt vid fet hy.

10 ml

1176-1

50,00
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