
Ik parfumeer mijn leven met het aroma van mijn hart 

 

 
Daar is de lente daar is de zon … maar waarom ben ik zo moe?  

Voorjaarsmoeheid.  Je wil wel, maar je hebt geen puf genoeg.  De oorzaken 

van voorjaarsmoeheid zijn nog steeds niet achterhaald en dat wij mensen op 

het Noordelijk halfrond er meer last van hebben dan onze Zuiderburen, dat 

is ook geweten. Het is hormonaal, daar is de wetenschap het over eens. Een 

echte remedie bestaat niet en hoogstwaarschijnlijk heb je zelf al heel veel 

middelen geprobeerd.  

 

Welke oplossing kan ik jou bieden?  

Een natuurlijke oplossing met etherische olie die jou het gevoel zal geven 

alsof je wordt gedragen, omarmd. Het voordeel hiervan is dat het niet door je 

maag moet, je lever heeft er geen afbraakwerk aan, je immuunsysteem wordt 

opgekrikt en … je voelt je levenslustig. 

 

Test het uit! 

 

Wat heb je nodig?                                                                                                        

Eén of meerdere etherische olie uit onderstaande lijst: 

✓ Rozemarijn  

✓ Basilicum 

✓ Pepermunt 

✓ Salie 

✓ Vetiver 

✓ Eucalyptus 

✓ Patchoeli 



✓ Gember 

✓ Citroen 

 

Werkwijze:  

Neem een basisolie bijvoorbeeld amandelolie, kokosolie, jojoba …                                              

Doe 9 ml basisolie in een flesje van 10 ml.  Hierbij doe je nu de etherische 

olie van jou keuze.  

Kies er één uit het assortiment die jou nu bevalt, of maak een mengeling. 

 

Hieronder enkele suggesties:  

 

A.  Opkikker                                                                                                                      

3 druppels rozemarijn                                                                                           

2 druppels basilicum 

 

B. Gedurfd                                                                                                                      

3 druppels rozemarijn                                                                                                   

2 druppels pepermunt   

 

C. Houvast                                                                                                           

3 druppels salie                                                                                                           

2 druppels rozemarijn 

 

D.  Vrouwvriendelijk                                                                                                  

3 druppels vetiver                                                                                                        

2 druppels salie    

 

E. Verleider                                                                                                        

3 druppels vetiver                                                                                                             

2 druppels patchoeli  

 

F. Frisheid                                                                                                    

3 druppels eucalyptus                                                                                                   

2 druppels citroen 

 

G. Openheid                                                                                                   

3 druppels eucalyptus                                                                                                

2 druppels rozemarijn    

 



H. Hartig                                                                                                           

3 druppels gember                                                                                                      

2 druppels citroen 

 

I. Me time                                                                                                        

3 druppels gember                                                                                                

2 druppels vetiver 

 

J. Jeugdigheid                                                                                            

3 druppels gember                                                                                                    

2 druppels patchoeli  

 

 

Let op!  

Rozemarijn verhoogt je bloeddruk!   

Hou je aan de maximum druppels: 5 druppels e.o. op 10 ml.  Minder is 

meer!  

                                                                             

 

 

 


