
Algemene waarschuwingen:  
Er zijn vele toepassingen van aromatische geuren; soms wordt elders zelfs inwendig gebruik, al 
dan niet als smaakstof geadviseerd. Wij zeggen: niet doen! Wij raden u aan eerst een 
professionele arts of therapeut te bezoeken alvorens dit te doen. Overgevoeligheid en 
allergische reacties kunnen neveneffecten zijn van uw lichaam! Wij adviseren etherische 
aroma's verdund te gebruiken in een aroma diffuser of luchtbevochtiger. Wilt u de e.o. 
verdund met een emulgator aanbrengen op het lichaam? Test dan eerst met een paar verdunde 
druppels in de elleboogholte. Is na een aantal uren geen reactie opgetreden, dan is het 
hoogstwaarschijnlijk veilig voor gebruik.  

   
   

• Houd de geuren uit de buurt van vuur! Ze zijn zeer brandbaar! Vonken, open vuur of 
andere ontstekingsbronnen uit de buurt houden.  

• Etherische olie kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt 
• Kan een allergische huisreactie veroorzaken 
• Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
• Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, 

gelaatsbescherming dragen. 
• Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen 
• Geen braken opwekken. 
• Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen 
• Buiten bereik van kinderen houden 
• Gebruik een etherische/essentiële nooit als medicatie 
• Gebruik een essentiële of etherische geur nooit als medicijn.  
• Nuttig essentiële oliën nooit inwendig. 
• Gebruik essentiële geuren uitsluitend uitwendig en in sterk verdunde toestand  
• Vermijd direct contact op de huid. Altijd eerst flink verdunnen  
• Wij adviseren u geen aromatherapie in uw lucht bevochtiger of aroma diffuser te 

gebruiken tijdens zwangerschap  
• Gebruik de geur nooit puur op kunststof of gelakte onderdelen. Mors geen druppels op 

kunststof of gelakte onderdelen vallen. Deze kunnen de kleur afbijten.  
• Wij adviseren de essentiële geuren (uiteraard aangelengd met water) in onze aroma 

diffuser, luchtbevochtigers of ventilatoren te gebruiken. Enkele druppels (3 of 4 per 
200ml) zijn vaak al genoeg om een goed aroma aan de ruimte af te geven.   

• Niet zeker voor overgevoeligheid? Test altijd met een druppel (altijd ruim verdunde 
hoeveel zoals boven aangegeven) hoeveelheid op uw holte in de elleboog! Bent u van  

• Bent u zwanger? Wij adviseren u dan geen geuren te gebruiken!  
 
    
Luchtbevochtigers is niet aansprakelijk voor verkeerd of onjuist gebruik van 
uw essentiële/etherische en of aromatische olie.  
  


