	
  

Utsukusy Lavendel Essentiële Olie
Lavanda

Vervolg : Lavendel Essentiële Olie
Lavanda

Het mooie en bekende plantje lavendel hoort bij de planeet
Mercurius en beheerst ziekten van de zenuwen en luchtwegen.
Lavendel werkt dan ook regulerend op het zenuwstelsel.
Het geeft ontspanning, kan helpen met in- of doorslapen,
ontkrampt en werkt kalmerend op de huid.
Tegelijkertijd kan lavendel opwekkend werken bij lusteloosheid,
een negatieve stemming en bij snelle overbelasting of uitputting.
Lavendel verkwikt en troost de hersenen.

Een muggen- en of insectenbeet kan zelfs behandeld worden met
een puur druppeltje essentiële olie van de lavendel.
De pijn of jeuk zal verminderen.
Een huidbeschadiging veroorzaakt door verbranding (bijvoorbeeld
zonnebrand) kan prachtig behandeld worden door de essentiële olie
vermengd met Utsukusy jojoba olie. Het zal pijn en- en jeukstillend
werken en bovendien desinfecteren en de kans op litteken vorming
verminderen.

Gemengd met Utsukusy Rozemarijn essentiële olie in een
geurlampje verfrist het je omgeving/ruimte en vermindert het
hoofdpijn veroorzaakt door emoties en spanningen.

Utsukusy essentiële olie van lavendel in een neutrale shampoo en
in het laatste spoelwater zal vet haar en schilfertjes op de
hoofdhuid doen verminderen of verdwijnen en werkt preventief
tegen hoofdluis.
Het is een doorbloeding bevorderende olie dus ook eventuele
haaruitval zal verminderen.

Op de huid werkt lavendel desinfecterend. Vermengd met een
draagolie goed voor de vette probleemhuid met acne en verstopte
talgkliertjes.

Ingezet in de mondhygiëne zal gorgelen met lavendel water
schimmelwerend werken en de olie van dit mooie plantje belooft
jou een heerlijk frisse adem.

Insecten houden niet van de geur van lavendel. De essentiële olie
werkt dan ook preventief tegen muggenbeten. Lavendel in de ruimte
houdt vliegen en anderen insecten op afstand en een paar
druppeltjes tussen je kleding beschermt tegen motten. (en ruikt
lekker)
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