KOM IN JE KRACHT
Met unieke natuurzuivere etherische olie - Helende Geuren
Nieuw in het assortiment - ’In en om het Huis’
Speciaal voor de bewuste consument die op een natuurlijke manier met gezondheid wil
om gaan heeft de Groene Linde een unieke geurlijn ontwikkeld. De geurlijn IN EN OM
HET HUIS is vervaardigd om het lichaam te ondersteunen bij klachten en kwaaltjes maar
ook om FEEL GOOD’ momenten te creëren. Heerlijke geuren die een fijne sfeer zetten in
je huis- of slaapkamer. Ook ondersteuning bij het studeren en het verhogen van de
concentratie vind je terug in deze geurlijn.
De geuren zijn allemaal vervaardigd met 100% natuurzuiver etherische oliën van hoge
kwaliteit en waarvan bekend is dat de winning geen schade heeft veroorzaakt aan mens,
dier en natuur.

Hoe gebruik je de olie van de ‚’In en om het Huis’ lijn?
(in sommige gevallen kunnen er allergische reacties voorkomen)
Voetbad - gebruik 3 tot 5 druppels essence met 2 el Himalaya-zout en een scheutje basis
olie (bv. amandel olie). Ga voor 15 tot 20 minuten met je voeten in het water zitten.
Aroma-brander - gebruik 5 tot 10 druppels essence in en voeg dat toe aan water.
Elektrische diffuser - Lees de gebruiksaanwijzing en volg de instructies. de geuren uit
deze geurlijn kan je gebruiken in een elektrische diffuser.
Stomen - voeg 4 tot 8 druppels essence toe aan een bakje met kokend water. stoom met
een handdoek over je hoofd tot je het genoeg vindt.
Inhaleren - 3 tot 5 druppels essence op een zakdoek of tissue. Hou dit voor je gezicht en
adem een paar keer diep in en uit. Dit is ideaal als stomen iets teveel is of als je de geur
snel tot je wilt nemen.
In bad - om de olie met het water te vermengen heb je een emulgator nodig. Hiervoor
gebruik je, of Himalaya-zout, honing of slagroom. Voeg 10 tot 15 druppels essence en een
scheut basisolie toe.
Massage olie - voeg aan een flesje van 100 ml maximaal 25 druppels toe. tip: begin met
wat minder druppels en voeg meer toe indien gewenst.
Voetreflex of voetmassage - maximaal 10 druppels in een basisolie voor 1 behandeling.
Geursteentje of geurhanger - Gebruik 3 tot 5 druppels op een geurhanger en draag die
om je nek.
In bestaande verzorgingsproducten - in neutraal ruikende verzorgingsproducten zoals
bodylotion, body Butter, dag- en nacht crème. voeg 3 tot 5 druppels toe.
In de auto - druppel 4 tot 8 druppels essence op een poreus steentjes, stukje hout of iets
dergelijks en leg dit op een watten- schijfje op het ventilatie rooster in je auto. de geur
verspreidt zich snel in je auto. Heerlijk!
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De Geurlijn - ’In en om het huis’
Dawny Lavander
Lavendel, Lavendin & Chempaka
Ik geef je rust en helpt bij het slapen gaan. Bij brandwondjes en bulten veroorzaakt door
insecten en jeuk.
Citrus Smile
Sinaasappel, Mandarijn, Bergamot en Citroen
Ik maak je vrolijk! als een zonnetje en een goeie geur voor ieder moment.
High Immune
Rozemarijn, Tijm, Eucalyptus en Tea tree
Ter ondersteuning van het immuunsysteem van degene die ziek is maar ook ter
bescherming van de gezinsleden. effectief ter preventie als er een koudje heerst.
Endo-Femme
Lavendel, Grapefruit, Geranium en Jasmijn
Bij schommelde hormoonspiegel zoals tijdens de menopauze of menstruatie. werkt
opwekkend en troostend voor al die zielige momentjes. voetmassage en voetbad werken
zeer effectief.
Clarity
Rozemarijn, Sinaasappel en Citroen
Ik verjaag alle wolken uit je hoofd. voor een helder hoofd al je drukt bent geweest of als je
je duf voelt. neem een stoombadje of inhaleer de geur voor een fijne oppepper.
Brain Power
Jeneverbes, Rozemarijn, Citroen, Basilicum
Ik geef je alertheid en concentratie bij hoge geestelijke inspanning. voor al die momenten
waar je je concentratie- beter niet kan verliezen. inhaleren is een goede manier om deze
geur tot je te nemen.
Sweet Dreams
Lavendel, Mandarijn en Scharlei
Voor kinderen en volwassenen die geplaagd worden door nachtmerries en onrustige
slapers door intense dromen. fijn is om een voetbad te nemen voor het slapen gaan of een
voetmassage te geven.
Deep Sleep
Moeder aarde olie en Lavendel
Wordt je uit je slaap gehouden door malende gedachten of kom je in je hoofd niet tot rust
zodat je de slaap niet kan vatten? dan is deze geur een aanrader. neem voor het slapen
gaan een voetbad.
Happy Feet
Blackseed olie, Tea tree, Tijm, Kaneel, Eucalyptus
Tegen voetschimmeltjes. Je kunt deze olie rechtstreeks op de probleem plek smeren.
Purity
Rozemarijn, Jeneverbes, Salie en Geranium
Voor het zuiveren van je leefomgeving als de energie bedompt voelt. verfrist en geeft
helderheid.
Happy Home
Den, Petitgrain, Bergamot
Voel je veilig en geborgen in je huis waar je knus kunt terugtrekken na een drukke dag.
Harmony
Latschenkiefer, Petitgrain, Sinaasappel, Rozemarijn en Kaneel
Creëer een sfeer van harmonie in je huis. fijn als je visite krijgt maar ook al je heerlijk
samen bent met je gezins- leden.
Voor online bestellen neem contact op via de website, tel. of e-mail info@jouwbalanscoach.nl
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