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WAT ZIJN ESSENTIËLE OLIËN?

Oliën komen van nature voor
in zaden, schors, stelen,
wortels, bloemen en
andere delen van
bomen/planten/struiken.

03
WAARVOOR GEBRUIK JE ZE?

Je kunt oliën gebruiken voor
je gezondheid en humeur. Ze
zijn een mooie natuurlijke
aanvulling om klachten te
verlichten of te voorkomen 
Ze worden gebruikt voor een
breed scala aan emotionele
en fysieke toepassingen.

02
HOE WORDEN ZE
GEPRODUCEERD?
 
Door koude persing (zoals bij
olijfolie) en door
stoomdestillatie kun je een
goede kwaliteit olie
verkrijgen. 
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ZIJN ER VERSCHILLENDE
KWALITEITEN? 
 
Ja, van volledig synthetisch
tot therapeutisch. Maar ook
in de laatste categorie zit
veel kwaliteitsverschil.

06
HOE KAN IK HET GEBRUIKEN?

Aromatisch
Het inademen van essentiële
oliën is goed voor je
gezondheid en je humeur. 
Je kunt een diffuser
gebruiken. Heb je die niet? 
Lees meer op
www.helio.work/aromatisch
 

05
WAAR MOET IK OP LETTEN?

Zorg dat je olie organisch is,
duurzaam en fairtrade. Een
goede check is of er
testresultaten beschikbaar
zijn. Lees meer op
www.helio.work/waarom-is-
doterra-anders
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07
HOE KOM JE MEER TE WETEN?

Op de volgende pagina's
vind je de toepassingen wat
je dagelijks met top 6 oliën
kunt doen. Interesse
gewekt? Doe mee met de
volgende online workshop.
Je kunt gemakkelijk vanaf je
bank meekijken en luisteren.
Aanmelden kan op:
www.helio.nl/webinar
 
 
 

 Topisch
Je kunt de meeste oliën van
dōTERRA gebruiken op de
huid of bij een massage (mits
verdund met kokosolie). 
 

 Inwendig 
Bepaalde essentiële oliën
kunnen worden gebruikt
als voedingssupplement, bij
het koken en in warme en
koude dranken. Daarnaast
zijn sommige oliën ook in een
capsule (softgel genoemd)
verkrijgbaar. 
 



TOP 6 OLIËN

LAVENDEL
Verzacht huidirritaties
Bevordert een rustige slaap
Vermindert gevoelens van
angst & spanning
 
PEPERMUNT
Bevordert een gezonde
ademhaling en ondersteund
de spijsvertering
Verlicht spanning in het
hoofd en geeft energie
 
MELALEUCA
Reinigend en verjongend
effect op de huid
Bevordert een gezonde
immuunfunctie
Biedt bescherming tegen
luizen
 
 
 
 
 
 

CITROEN
Gezonde detox
Reinigt oppervlakken
Bevordert een positieve
stemming
 
OREGANO
Ondersteunt het 
 immuunsysteem
Werkt reinigend, zuiverend
en als antioxidant
Om mee te koken 
 
WIERROOK
Ondersteunt een gezonde
celdeling
Bevordert gevoelens van
ontspanning
Verbetert
huidonvolkomenheden
 
 
 
. 

04 Meer weten? Schrijf je in voor de online
workshop op www.helio.nl/webinar



DAGELIJKSE TOEPASSINGEN

ETEN / DRINKEN
Je kunt 24 essentiële  
oliën van dōTERRA
gebruiken in je eten en
drinken. Maak fantastische
smoothies, doe het in cakes,
soepen, sauzen, dressings of
maak een gewelige humus
met citroen olie.
 
EMOTIES & HUMEUR
Wordt blij van citroen of
gebruik lavendel om tot rust
te komen en pepermunt als
een oppepper. Iedere olie
heeft zijn eigen werking op je
humeur en emoties. Ontdek
het nu!
 
 
 

HUID- EN
HAARVERZORGING
De oliën zijn een mooie basis
voor verzorgingsproducten.
Maak je eigen deo
gezichtscrème, reiniger of 
 badbruisballen etc. 
 
SCHOONMAAK
Met een druppel citroen in een
sprayfles water heb je een
geweldig reinigingsmiddel.
Maak je eigen wc reiniger of
weer ongedierte af op een
natuurlijke manier.
 
HOE HELPT HELIO?
Ik denk graag met je mee.
Je krijgt informatie, tips en
recepten in regelmatige
nieuwsbrieven, op social
media, via  WhatsApp of via
een (online) workshop. Hierin
leer je hoe je de oliën effectief
en veilig kunt gebruiken. 
 
 

05 Bedankt voor het lezen! Geurige groet, Léanne 
                www.helio.nl   info@helio.nl 
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Helio is geen arts en niet gemachtigd om diagnoses te doen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing

van ziektes. De producten en adviezen zijn geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele

artsen. Indien de Klant aan een ziekte of verwonding lijdt, dient deze een gekwalificeerde arts te raadplegen. De

productinformatie en producten zijn niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen, genezen of

voorkomen.Gebruik van de producten aangeboden door Helio dienen altijd gebruikt te worden volgens de instructie

gegeven door Helio of zoals op de verpakking van het betreffende product vermeldt.Voor de Klant over gaat tot

gebruik van de etherische olie dient men een ‘allergie test’ uit te voeren.
Volg me ook op sociale media 

 Een l ike of een reactie waardeer ik alt i jd

INSTAGRAM

www.helio.work/instagram

FACEBOOK

www.helio.work/facebook

YOUTUBE

www.helio.work/youtube


