Ayurvedische Welzijnsolie

Ayurvedische Regenboogolie

Esencia de Estrella del Bienestar

Esencia Energetica Del Arco Iris

Deze voedende, zachte olie heeft als basis jojoba-, sesam-, en

Deze prachtige olie heeft als basis een mooie jojobaolie waar de

babasu olie waar de volgende essentiële oliën aan zijn

volgende essentiële oliën aan zijn toegevoegd: ylang ylang,

toegevoegd:kamille, wierook, druivenpit, citroen, grapefruit,

verbena, sinaasappel, lavendel, petitgrain, grapefruit, kamille,

sandelhout en jeneverbes.

oriëntaalse roos en mirre.
Het team aromatherapeuten van Utsukusy heeft een perfecte

De specifieke samenstelling van deze ingrediënten heeft

samenstelling weten te bereiken waardoor deze olie lichaam,

geresulteerd in een weldadige, zuiverende en helende olie voor

gevoel en geest weer in balans brengt.

iedereen die last heeft van vermoeidheid en stress.

De Regenboogolie brengt eenheid, zal de chakra’s met elkaar
verbinden en onze energie in harmonie laten stromen. Het

Het middel voor het creëren van ontspanning, ruimte en de

resultaat is een stralend uiterlijk en innerlijk, behorend bij de

opbouw van nieuwe energie.

kleurrijke mens die van het leven houdt.
Het is een onmisbare olie bij ruggewervelbehandelingen.

De olie is geschikt voor gezicht, lichaam en hoofdhuid.

Speciaal geschikt voor drukbezette, nerveuze personen met een

Onmisbaar en onvergelijkbaar in ontspannende massages.

droge huid.

Ayurvedische Kapha olie

Ayurvedische Pitta olie

Esencia De Estrella Kapha

Esencia de Estrellla De Pitta

Een olie op basis van sesamolie waaraan de volgende 100 %

Een olie op basis van zachtheid gevende sesamolie waaraan de

natuurlijke essentiële oliën zijn toegevoegd: nootmuskaat,

volgende 100 % natuurlijke essentiële oliën zijn toegevoegd:

kruidnagel, lavendel, petitgrain, grapfruit, jeneverbes, tijm en

lavendel, petitgrain, grapefruit, neroli vetiver, ceder en

mint.

sandelhout. Deze speciaal geselecteerde olie is vooral geschikt

Deze mooie geselecteerde olie is vooral geschikt voor het

voor het Pitta-type (met een overmaat van de elementen vuur en

Kapha-type (met een overmaat van de elementen aarde en

water). Een ontspannende en bloedstimulerende olie die het

water). Een rijke, reactiverende olie die het vermoeide vaak

vaak uitgeputte, te veel van zichzelf vergend Pitta-type, rust zal

futloze Kapha-type weer in beweging zal brengen. Een

brengen.

massage met diepe vooral ritmische bewegingen zal de

Een massage met rustige veel plaatselijke bewegingen, zal de

werking van het lymfatisch stelsel verbeteren en de afvoer van

spieren ontspannen en de doorbloeding van de huid verbeteren.

gifstoffen bewerkstelligen. Het Kapha-type zal direct de eigen

Dit biedt het Pitta-type de mogelijkheid het vuur door het hele

krachtige energie weer ervaren en zich vrij en beweeglijk

lichaam te verspreiden, zodat de volop aanwezige passie weer

voelen. Deze massage behandeling is ideaal in combinatie met

creatief kan worden ingezet.

de Utsukusy zeezouten waardoor de afvoer van gifstoffen nog

De Pitta olie is een behulpzame olie voor dagelijks gebruik

sneller zal verlopen. Deze Kaphaolie is ook een fijne olie voor

wanneer het element vuur te veel gaat overheersen en tot

dagelijks gebruik wanneer de elementen aarde en water te veel

uitputting leidt. Tevens een prima olie bij een slechte

overheersen.

doorbloeding.

Ayurvedische Vata olie

Vitaal Extract

Esencia De Estrella De Vata

Extracto Vital

Een olie op basis van huidherstellende sesamolie waaraan de

Het vitaal extract is een prachtig mengsel van 100 % natuurlijk

volgende 100% natuurlijke essentiële oliën zijn toegevoegd:

essentiële oliën van citroen, peper, geranium, lavendel, grapfruit,

jasmijn, lavendel, petitgrain,grapefruit, citroen, mirre, neroli en

petitgrain en mirre.

stokroos.

Het aroma alleen al zal je doen ontspannen en genieten en staat

Deze goed geselecteerde olie is vooral geschikt voor het Vata-

borg voor een weldadige behandeling.

type (met een overmaat van de elementenlucht en ether).

Het extract heeft een positieve uitwerking op het lymfatisch

Een mooie, verwarmende olie die het onrustige, non-stop

systeem en zal de zuurstof toevoer naar de cellen bevorderen.

denkende Vata-type tot rust en ontspanning zal brengen.
Een massage in regelmaat met lange, rustige strijkbewegingen
zal het lichaamsbewustzijn van dit type vergroten.
Het welbevinden zal toenemen, het bloed zal weer gaan
stromen en vroegtijdige veroudering van de huid wordt
voorkomen.
Tevens een prachtige olie voor dagelijks gebruik wanneer het
element lucht te veel overheerst.

Utsukusy Amandel olie

Utsukusy Druivenpit olie

Aceite De Almendras

Aceite De Pepita De Uva

Amandel olie is een voedende, huidbeschermende olie die

Druivenpitolie ie een tonicum voor haarvaten en vaatwanden.

ideaal is voor een lichaamsmassage.

Het zal de doorbloeding zeker verbeteren, daardoor is druivenpit

Het is een ontspannende, vette olie vol met vitamine B1, B2, B6

olie verlichtend bij spataderen. Het is een niet vette, makkelijk

en een kleine hoeveelheid vitamine C.

door de huid op te nemen olie met veel linolzuur en vitamine C.

Amandel olie is vanwege de milde werking geschikt voor ieder

Pigmentvlekjes en wit bleke vlekjes door zuurstof tekort zullen

huidtype.

aanzienlijk verminderen. Tevens vermindert deze olie de

De olie zal een droge, verharde en ruwe huid soepel maken.

schadelijke gevolgen van sigarettenrook voor de huid.

Vanwege de jeukverlichtende werking is de olie ook toe te

Druivenpit olie is ideaal om in te zetten na chirurgische ingrepen

passen op huiduitslag bij baby’s, bij eczeem en psoriasis.

en bij een dunne huid met langzaam genezende wonden.

Amandel olie is weldadig voor de nagels.

Littekens zullen tot een minimum beperkt blijven.

Deze olie is een jaar houdbaar. Bij onregelmatig gebruik kan de

Op het gezicht aangebracht zal deze prachtige olie vroegtijdige

olie het best in de koelkast bewaard worden

ouderdomsverschijnselen tegen gaan en de huid een lichte
bescherming tegen de zon te geven.

Utsukusy Jojoba olie

Utsukusy Haverolie

Aceite De Jojoba

Aceite de Avena

Jojoba olie is een licht verkoelende, verzachtende en voedende

Haverolie is een bloedstimulerende, zachte olie.

olie. De zaden van de jojobastruik geven geen olie maar

Het is een olie die helpt bij een grote energiebehoefte, bij

plantaardige was..Jojoba kan dan ook niet ranzig worden en

sporters, pubers, zwangere en zogende vrouwen en bij zware

blijft 2 ½ jaar houdbaar. In de koelkast stolt jojoba.

lichamelijke arbeid.

Jojoba olie blinkt uit in veelzijdigheid. Bij een vette huid

Haverolie zal energie geven bij algemene zwakte en herstel na

vermindert jojoba de talgproductie en beschermt tegen acne.

ziekte of een operatie. Mensen met bloedarmoede zullen zich

Bij een normale huid werkt jojoba voedend en maakt de huid

sterker voelen wanneer zij regelmatig met haverolie gemasseerd

glad en zacht. Bij een droge huid beschermd jojoba tegen

worden.

vochtverlies. Bovendien beschermt de olie, doordat er een

Op lichaam en gezicht zal de olie rimpelvorming tegengaan en

waslaagje op de huid achter blijft, tegen schrale wind,

de huid weer soepel en zacht maken.

luchtvervuiling en zon. Jojoba heeft een lichte

Door de bloedstimulerende werking zal haver olie haar- en nagel

beschermingsfactor en zal de bruine kleur langer vasthouden.

aanmaak bevorderen.

Bij zonnebrand en andere huidklachten zal jojoba genezend en
kalmerend werken. Ideaal bij luieruitslag.

Utsukusy Calendula olie

Utsukusy Arnica olie

Aceite De Calendula

Aceite De Arnica

Calendula olie is een maceraat, verkregen door de verse

Arnica olie is een maceraat verkregen door de verse

bloemblaadjes van Calendula in Utsukusy olijfolie te trekken.

bloemblaadjes van het Arnicakruid te trekken in Utsukusy

De olie heeft een fantastische helende werking op de huid. Het

olijfolie.

verzacht ontstekingen en geneest de beschadigde- of

Het is de beste olie ter behandeling van bloeduitstortingen,

geïrriteerde huid. Calendula olie kan gebruikt worden bij een

verstuikingen en overbelaste of gescheurde spieren. Het werkt

gevoelige, droge en schilferige huid, bij eczeem, gordelroos en

pijnstillend en genezend en zal zwellingen verminderen.

acne.

De olie verwijdt de bloed- en haarvaten wat tot een verhoogde

Een ideaal verzorgingsproduct voor handen met kloven (werkt

bloedtoevoer vergezeld van warmte zal leiden. Wanneer de

ook genezend bij tepelkloven).

bloedsomloop traag of zwak is, zal een massage met Arnica olie

De olie is bovendien een prachtige aftersun bij een verbrande

de warmte en levensenergie (lust) terug doen keren. Arnica olie

huid. Wanneer men na het scheren de huid verzorgt met

zal de haargroei bevorderen en helpt bij kaalhoofdigheid

Calendula olie wordt irritatie voorkomen en zal de olie

met als oorzaak stress. De olie is voor een nog groter effect te

bovendien haargroeiremmend werken. In combinatie met

combineren met Calendula olie.

Utsukusy toverhazelaarhydrolaat een weldadig middel bij
spataderen. Gemengd met Utsukusy jojobaolie een pijnstillend
en helend middel bij luieruitslag.

Utsukusy Avocado olie

Utsukusy Sesam olie

Aceite De Aguacate

Aceite De Sesamo

Avocado olie is een rijke, volle en koudgeperste olie uit het

Sesamolie is een veelgebruikte olie in de Ayurveda vanwege de

gedroogd vruchtvlees van de overheerlijke avocado. Het is een

zuiverende, huidontgiftende en huidherstellende werking. Het

olie vol van vitamine E, B, A, C en K.

bevat een grote hoeveelheid vitamine E, vitamine A en B1, fosfor

De olie is zeer werkzaam bij onzuiverheden in de huid; het heelt

en magnesium.

littekens, verkleint te grote poriën en werkt pigmentatie

Sesamolie is een prachtige olie voor lichte massages en wordt

vervagend. De huid zal een vitale uitstraling krijgen. Het is een

snel geabsorbeerd. Het is een olie geschikt voor elk huidtype en

olie die elk huidtype zo af en toe een 'oppepper' zal brengen.

zal een goede doorbloeding, frisheid en soepelheid geven. De

Droge of gebarsten huid, huidverhoorningen en kloven zullen

olie werkt ontspannend op het spierweefsel, dit maakt dat de olie

door deze voedende olie weer soepel en glad worden. Een

door sporters en bij spierpijnen ook als zeer prettig zal worden

klein beetje Avocado olie in een neutrale crème zal een

ervaren. De regulerende werking op de talgproductie en het licht

prachtige ogen- en lippencrème opleveren waar een lach nog

drogend effect van deze mooie olie zorgt ervoor dat mensen met

stralender wordt! Avocado olie is goed te mengen met

een vette gezichtshuid een mooi, stralend uiterlijk krijgen. Tevens

druivenpitolie, kaneel en rozenhout.

bezit de olie een natuurlijke zonnebeschermingsfactor (4).

Houdbaarheid één

Sesamolie is goed te mengen met andere basisoliën (10 tot 20%)

jaar. Bij onregelmatig gebruik in de koelkast bewaren.

en heerlijk met roos, ylang ylang, jasmijn en lavendel. De olie
heeft een lange houdbaarheid.

Utsukusy Babasu olie

Utsukusy Sint Janskruid olie

Aceite De Babasu

Aceite De San Juan
Sint Janskruidolie is een zonnig maceraat, verkregen door de

De Babasu is een vruchtdragende palm. De noten lijken op

verse bloemhoofdjes en de bloeiende toppen van het kruid in

kleine kokosnoten en leveren een heldere tot heldergele olie

olijfolie te trekken. Het resultaat is een rode, verwarmende olie

op. De olie is ideaal voor een droge, gevoelige en snel

die een verlichting geeft bij zenuwpijnen (gordelroos).

geïrriteerde huid. Het zal de huid hydrateren en regenereren

Een prachtige olie voor de gevoelige, nerveuze, naar allergie

zonder een vetlaagje achter te laten. De huid wordt weer

neigende huid. Het verzacht roodheid en geïrriteerdheid.

zijdezacht en elastisch. Dit maakt de Babasu olie ook
zeer geschikt voor een huid met droog eczeem.

Sint Janskruidolie is een pijnstillend wondermiddel bij milde

De olie bewerkstelligt ook wonderen als een voedend masker

verbrandingen en zonnebrand, bij wond- en littekenpijn na

voor droog haar met gespleten haarpunten.

operaties en verlicht spier- en gewrichtspijnen.
Een haarmasker met Sint Janskruidolie zal broos en afbrekend
haar opnieuw voeden en laten glanzen. Bij gebruik van de olie
dient men de volle zon te vermijden.
De olie is een jaar houdbaar. Bij onregelmatig gebruik kan men
de olie het beste in de koelkast bewaren.

Utsukusy Muisdoorn olie

Utsukusy Muskus Roos olie

Aceite De Brasco

Aceite De Rosa Mosqueta

Muisdoornolie is een mooie, niet vette zuiverende olie met

Deze olie van de wilde roos uit Chili is dé olie om in te zetten

openende kwaliteiten.

wanneer men behoefte heeft aan liefde en bescherming.

De olie zit vol vitamine C, B1, B2, en B3 en vermindert de

De Muskus Roosolie creëert een warme, verzorgende energie

poreusheid van de haarvaten. Het maakt de haarvaten sterk en

om ons heen waardoor we weer tot onszelf komen en vanuit de

toegevoegd aan een neutrale crème levert het een prachtig

liefde weer goed voor onszelf gaan zorgen.

middel op tegen couperose.

De olie zit boordevol vitamine C,B1, B2, B5, E en K en is

Muisdoornolie verbetert de micro circulatie van het

geweldig voor de rijpere huid. Het voorkomt vroegtijdige

huidoppervlak en geeft een verbetering van de bloedcirculatie

veroudering en is vochtinbrengend. Rimpels, lijntjes littekens en

bij de dunne huid, bij winterhanden en bij witbleke vlekjes op de

pigmentvlekken zullen verzachten en vervagen. Bij massages is

huid door zuurstof tekort. Bij zware, vermoeide en gespannen

het een 'verwenolie' bij uitstek die ervoor zorgt dat we opnieuw

gevoel in de benen en bij vochtophoping van onderbenen en

gevoed en vol liefde het dagelijkse leven weer tegemoet treden.

enkels brengt deze fijne olie verlichting en verbetering.
Gemengd met Usukusy druivenpit olie een fantastisch middel
om in te zetten bij kuitkrampen.

Utsukusy Kamille olie
Aceite De Manzanilla
Een prachtige, verzachtende en kalmerende olie voor de
fragiele, gevoelige huid.
Kamille olie is mild antiseptisch en ontstekingswerend. Een
lichte massage met de olie werkt zenuwsterkend en zal
hyperactieve kinderen rust doen vinden.
De olie is verlichtend, hoopgevend en biedt emotionele
bescherming bij huid- of slijmvlies irritatie door
stralingstherapie, bij doorligwonden en zonnebrand.
De lieflijke, zonnige kamille is in te zetten bij een droge, ruwe
en schrale huid (luieruitslag, eczeem). Bij de vette huid zal de
olie acne verminderen. Wanneer men last heeft van
spanningshoofdpijn brengt kamille olie in combinatie met
rozemarijn helderheid en rust.
Een ideale olie voor massage van de hoofdhuid wanneer deze
droog en geïrriteerd is.

