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Productie van essentiële oliën
Physalis® maakt enkel gebruik van volgende traditionele productiemethodes:

1) Langzame en volledige stoomdistillatie bij lage druk. Hierbij wordt stoom door een 
distillatievat met planten (bladeren, bloemen,…) geleid. De plantencellen barsten 
open, de vluchtige, aromatische essences gaan met de stoom mee en condenseren 
na afkoeling. Zo bekomt men enerzijds het hydrolaat: het water met de wateroplos
bare aromatische molecules en anderzijds de essentiële olie: niet wateroplosbare 
aromatische molecules en (meestal) lichter dan water. De olie drijft op het water 
en wordt afgedecanteerd. 

2) Persing, bij citrusvruchten. De schil van de citrusvruchten is zeer rijk aan 
 essentiële oliën. Na de persing wordt de olie gefilterd. 

Bestanddelen / samenstelling essentiële oliën
Elke essentiële olie is samengesteld uit specifieke molecules die behoren tot verschillende bio
chemische families. Deze molecules bepalen de unieke geur en eigenschappen van elke olie en 
vormen zijn identiteitskaart: 

Fenolen: thymol, carvacrol, eugenol, chavicol,… 
Alcoholen: menthol, alfaterpineol, verbenol, borneol, viridiflorol, geraniol, linalol, nerol,… 
Esters:  linalylacetaat, geranylacetaat, bornylacetaat, methylsalicylaat,… 
Aldehyden: citral, citronellal, neral, cinnamaldehyde, geranial,…
Ketonen: menthon, thuyon, kamfer, pulegon, verbenon, pinocamfon,…  
 (potentieel toxische moleculen, omzichtig te gebruiken!)
Oxiden: 1,8 cineol (eucalyptol), menthofuran,…
Monoterpenen: alfapineen, sabineen, pcymeen, limoneen, ocimeen,…
Sesquiterpenen: chamazuleen, cadineen, curcumeen, betacaryofyleen,…
Ethers: methylchavicol, methyleugenol, anethol,…
Coumarines: bergaptol, bergapteen,… 

Essentiële oliën bevatten geen vetten, eiwitten, suikers, vitamines of mineralen!

Physalis® essentiële oliën, garantie van zuiverheid
 ➧ 100% puur, natuurlijk en bio
 ➧ Niet scheikundig behandeld
 ➧ Niet gemodificeerd
 ➧ Niet versneden (= vermengd met andere essentiële oliën) 
 ➧ Niet verdund, niet gerectificeerd (= aangepast aan een standaard samenstelling d.m.v. scheikun

dige producten of door herdistillatie van de etherische olie om bepaalde componenten te concen
treren) 

 ➧ Niet gereconstrueerd
 ➧ Niet gedeterpeneerd (= ontdaan van terpenen)

Verwarming

Water
Bloesemwater

Essentiële olie

Waterdamp

Koud 
water in

Warm water uit

Aromatische planten

Waterdamp met 
essentiële olie
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Physalis® essentiële oliën, analyses & controles
 ➥ Verificatie van de identiteit en kwaliteit van elk lot via gaschromatografische analyse  

(samenstelling olie en identificatie van de verschillende componenten)
 ➥ Fysische controle (densiteit, brekingsindex, optische rotatie) 
 ➥ Organoleptische controle (geur, smaak)

Type gaschromatografie van Lavandula angustifolia
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1. Alfa-pineen + alfa-thujeen
2. Kamfeen
3. Beta-pineen
4. Myrceen
5. Limoneen
6. Beta-phellandreen
7. 1.8 cineol
8. Cis-beta-ocimeen

9. Trans-beta-ocimeen
10. 3-octanon
11. Hexylacetaat + terpinoleen
12. Hexylisobutyraat
13. Octeen-3-yl acetaat
14. Hexylbutyraat
15. 1-octeen-3-ol
16. Kamfer

17. Linalool
18. Linalylacetaat
19. Beta-caryofylleen
20. Terpeen-4-ol
21. Lavandulylacetaat
22. Lavandulol
23. Borneol
24. Alfa-terpineol

Physalis® essentiële olië: vermeldingen op de verpakking
 ➥ Exacte botanische soort (= Latijnse naam)
 ➥ Land van oorsprong
 ➥ Gebruikt plantendeel (bladeren, bloemen, twijgen, zaden, wortels,…)
 ➥ Extractiemethode (stoomdistillatie / koude persing)
 ➥ Chemotype (= biochemische specificiteit = de specifieke bestanddelen van elke essentiële olie)

Deze vermeldingen zijn absoluut noodzakelijk indien u exact wil weten wat u koopt!
De juiste botanische variëteit, het gebruikt plantendeel en de oorsprong bepalen het chemotype en 
dus de geur, smaak, kleur en eigenschappen van de essentiële olie.

 ➤ De exacte botanische soort. Het gebruik van de juiste Latijnse naam voorkomt (gevaarlijke) 
verwarringen te wijten aan het gebruik van onvolledige of verkeerde locale benamingen. De 
benaming “Essentiële olie van Eucalyptus” is vaag en onvolledig! Er bestaan immers meerdere 
soorten “Eucalyptusolie”, nl. Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata, Eucalyptus citriodora, Euca
lyptus dives,... telkens met een verschillende samenstelling en eigenschappen. 

 ➤ Het plantendeel is belangrijk indien verschillende delen van de plant verschillende oliën voort
brengen bv. Citrus aurantium ssp. Amara  bittere sinaasappel (blad, schil, bloem).

 ➤ Een verschillende oorsprong (klimaat, bodemsoort, hoogte,...) zorgt ervoor dat planten van één
zelfde botanische variëteit oliën met een verschillende samenstelling of chemotype geven. bv.: 
rozemarijn (Rosmarinus officinalis ct. cineol, Rosmarinus officinalis ct. kamfer, Rosmarinus offici
nalis ct. verbenon), tijm (Thymus vulgaris ct. linalol, Thymus vulgaris ct. thymol, Thymus vulgaris 
ct. carvacrol).
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Gebruik / toepassing essentiële oliën
Er zijn veel manieren om essentiële oliën te gebruiken!

Inwendig gebruik
Hoewel het inwendig gebruik van essentiële oliën zeer efficiënt kan zijn, raden wij aan niet zelf te 
experimenteren! Gebruik ze slechts inwendig onder toezicht van een therapeut. Een zeer gegronde 
kennis van de verschillende oliën is noodzakelijk. Sommige essentiële oliën kunnen bij verkeerd 
gebruik erg gevaarlijk zijn! Het inwendig gebruik door kinderen ( 6 j.) en zwangere vrouwen is sterk 
af te raden. Neem nooit meer dan 2 druppels in, maximum 1 à 2 maal per dag.

Massage, bad, douche
Essentiële oliën zijn bij uitstek geschikt voor gebruik tijdens een zalige massage, een rustgevend 
bad of een verkwikkende douche. Ze dringen gemakkelijk in de huid, waar ze hun heilzame werking 
uitoefenen. Verdun ze hiervoor in een plantaardige olie (bv. zoete amandel of jojoba olie).
Enkele richtlijnen bij uitwendig gebruik: 
✔ Lichaamsmassage: 2,5 à 5% essentiële olie of 5 à 10 druppels per 10 ml plantaardige olie.
✔ Gezichtsolie of crème: 1% essentiële olie of 2 druppels per 10 ml plantaardige olie of crème.
✔ Aromatisch bad: 3 à 5% essentiële olie of 6 à 10 druppels per 10 ml plantaardige olie.
✔ Shampoo: 1 à 2% essentiële olie of 2 à 4 druppels per 10 ml.
✔  Lokaal gebruik: voor bepaalde toepassingen worden veel hogere concentraties toegepast (> 20%), bv. op 

spieren en gewrichten, antiparasitair,… Dergelijke toepassingen gebeuren uitsluitend onder toezicht van een 
therapeut!

Verstuiven
Essentiële oliën brengen een aangename geur in leef en werkruimten. Gebruik bij voorkeur elek
trische verstuivers die de oliën niet opwarmen en ze uiterst fijn verstuiven. 15 minuten verstuiven 
per uur volstaat.

Inhaleren
Is een uitstekende manier om de keel en de luchtwegen te verzachten en te kalmeren. De essentiële 
oliën maken de neus vrij, waardoor ademen terug makkelijker wordt. Giet 2 à 3 druppels in een kom 
heet water en adem de damp gedurende 5 à 10 minuten in (opgepast: vermijd irriterende oliën!).

Geniet veilig van essentiële oliën! 
Houd rekening met volgende noodzakelijke voorzorgsmaatregelen:
Essentiële oliën zijn zeer geconcentreerd! Voor de productie van één kilogram olie zijn soms hon
derden kilo’s verse planten nodig. Ze moeten voorzichtig en met kennis van zaken (raadpleeg een 
gespecialiseerd werk) gebruikt worden. Verkeerd gebruik kan gevaarlijk zijn!
1) Bewaar ze veilig, buiten het bereik van kinderen!
2) De aanbevolen dosissen respecteren! 
3) Bepaalde oliën zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik geschikt! Zie doos!
4) Afgeraden bij baby’s en kinderen onder de 3 jaar!
5) Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoeding!
6) Opgelet met essentiële oliën bij epilepsie, astma en hartaandoeningen.
7) Drink wat eetbare plantaardige olie bij een accidentele inname van een grote hoeveelheid essentiële olie en 

raadpleeg het Antigifcentrum.
8) Gebruik een drager (honing, neutrale tablet,…) voor de inname van essentiële oliën. 
9) Nooit onverdund op de huid aanbrengen. Verdun in een plantaardige olie of een neutrale crème, gel of sham

poo, ook voor gebruik in bad!
10) Bepaalde van nature in essentiële oliën aanwezige bestanddelen kunnen bij overgevoelige mensen allergische 

reacties veroorzaken (bv. citral, dlimoneen, linalool, geraniol, citronnellol,…). Zie waarschuwingen op de doos!
 Tip: bij een gevoelige, allergische huid: eerst een druppel olie in een beetje plantaardige olie (bv. zoete aman

delolie) aanbrengen op de binnenzijde van de elleboogplooi. 24 u wachten. Is er geen roodheid, jeuk of irritatie 
dan kan de olie gebruikt worden.

11) Alle citrusoliën (schil van bergamot, sinaasappel, citroen, pompelmoes, mandarijn) zijn fotosensibiliserend! 
Vermijd blootstelling aan zonlicht of zonnebank gedurende ten minste 12 uur na gebruik op de huid!

12) Contact met ogen en slijmvliezen vermijden! Bij accidenteel contact met de ogen: spoel overvloedig met zuiver 
water. Bij blijvende irritatie of zichtbaar letsel een oogarts raadplegen.

13) Niet geschikt om in de oren of de ogen te druppelen.
14) Essentiële olie van tijm, bonenkruid, oregano, kruidnagel, wintergroen en kaneel zijn irriterend. Niet onverdund 

innemen, verstuiven of op de huid aanbrengen!
15) Ononderbroken gebruik of inname van essentiële oliën wordt afgeraden.
16) Na opening: nog 6 à 8 maanden bruikbaar als supplement of voor contact met de huid (massage, crème, bad), 

nadien enkel nog voor verstuiving. 
17) Essentiële oliën zijn ontvlambaar en vluchtig. 
 Stel ze niet bloot aan hoge temperaturen! 
18) Bewaar essentiële oliën koel en in het donker in een goed afgesloten fles!
19) Antigifcentrum: • België: +32 70 245 245 • Nederland: +31 30 274 88 88
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50 Essentiële oliën

Akkermunt
Basilicum
Bergamot
Bergbonenkruid
Cajeput
Ceder  
Citroen
Citroenlitsea
Citronella
Cypres
Den, grove
Citroeneucalyptus

Eucalyptus globulus
Eucalyptus radiata 
Gember
Geranium
Jeneverbes
Kamille, echte
Kaneel
Kruidnagel
Laurier
Lavandin super
Lavendel, echte
Spijklavendel

Lemongrass
Mandarijn, groene
Marjolein
Mirte
Niaouli
Oregano
Palmarosa
Patchoeli
Peper, zwarte
Pepermunt
Petitgrain
Pompelmoes
Ravintsara

Rozemarijn
Lavendelsalie
Sandelhout
Scharlei
Sinaasappel
Steranijs
Strobloem
Tea tree
Tijm, linalool
Tijm, thymol
Wierook
Wintergroen
Ylang ylang
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