Masseren met meer effect? Massage olie op basis van natuurlijke etherische oliën
met een gezond effect op body & mind, ruikt heerlijk en voelt lekkerder aan dan
gewone massage olie.
Nu velen van ons zich opnieuw willen verbinden met de natuur en op zoek zijn naar producten met
ingrediënten die gemakkelijk terg te leiden zijn tot de bron, is het begrijpelijk dat een natuurlijke
aanpak een steeds grotere rol speelt op het gebied van gezondheid en het wegnemen en verlichten
van klachten.
Kernpunten van deze olie
∙ Massage olie op basis van 100% natuurlijke ingrediënten, vrij van Parabenen en Fenoxyethanol
∙ 22% van de ingrediënten zijn van biologische teelt, wat maakt dat er minder resten pesticiden
op de huid terecht zouden kunnen komen.
∙ Ideale consistentie voor massage omdat het een “droge olie” is. Verdeelt zich goed over de
huid en laat geen vette laag achter. Essentiële oliën vermengen zich beter met deze olie dan
andere plantaardige massage oliën.
∙ Geeft een meerwaarde bij massagebeleving door intense geur, die licht geurend achterblijft
op de huid.
∙ De olie is gebaseerd op etherische oliën met geuren uit de natuur, zoals lavendel, tea tree die
een verzorgende en helende werking hebben op het lichaam.
∙ Door ECOCERT gecertificeerd; voldoet aan de ecologisch en biologische ‘ECOCERT Greenlife
v2’ eisen.
Geneeskrachtige Werking en Respect voor de Natuur
∙ Wist u dat nog steeds vijfenzeventig procent van alle erkende geneesmiddelen is afgeleid van
de kruidengeneeskunde? Het gebruik van planten is vele malen ouder dan de
medicijnenindustrie. Munt, Laurier en Kaneel werden in Egypte al 3000 jaar voor onze
jaartelling gebruikt (en nog veel eerder in China). In de 19e eeuw werd aromatherapie
geboren en begon de studie naar de werking van etherische oliën (Gatafossé), terwijl
destillatie al plaats vond in de 11e eeuw.
∙ Het Ministerie Volksgezondheid subsidieert een onderzoek naar werking van Indiase kruiden
als vervanging van antibiotica in de landbouw en veeteelt wat “getuigt van een kentering in
de houding van de overheid ten aanzien van natuurproducten” (28/01/2014).
∙ JadÓrLife importeert direct bij de bron, een distillateur van geurende planten in Frankrijk
sinds 1932 die op hun eigen boerderij op traditionele wijze de planten laat groeien (De Quercy
blanc of 'bas Quercy' is een regio in de oude provincie Quercy. De naam verwijst naar de witgrijze bodem en bouwstenen).
∙ Vrij van synthetische en dierlijke producten, niet getest op dieren.
∙ De kwaliteit van een etherische olie is afhankelijk van waar en hoe de plant heeft gegroeid. De
kwaliteit is nog eens extra belangrijk vanwege de sterke concentratie en effect. Biologische
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∙
∙

landbouw biedt een pesticide vrije omgeving voor de plant zodat er geen giftige resten in het
eindproduct terecht kunnen komen.
100 % van de totale ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong.
22 % van de totale ingrediënten zijn afkomstig van biologische landbouw (gemarkeerd met *).

Etherische oliën
∙ De natuurlijke massage olie die JadÓrLife importeert bevat 9% essentiële oliën.
∙ Etherische oliën kunnen effectief zijn in het verlichten van seizoensgebonden aandoeningen
en wisselingen in de gemoedstoestand. Het effect van geuren op de gezondheid en op hoe
we ons voelen wordt steeds meer bewezen.
∙ In etherische oliën zitten sterk geconcentreerde plantaroma’s die normaal gesproken zouden
vervliegen en worden verkregen door het proces van stoomdestillatie. In de natuur zijn het
de essenties van de plant die de plant helpen beschermen tegen ziektes, insecten, zon.
∙ Etherische oliën zijn een complexe natuurlijke combinatie van vluchtige, geurende moleculen,
gesynthetiseerd door de zon. Goed geconserveerd in bijvoorbeeld de bloem, het blad of de
schil vormt het een opslag van energie; etherische oliën kunnen voor allerlei doeleinden
worden gebruikt. Sinds het bestaan worden etherische oliën gebruikt in medicijnen, parfums,
cosmetica en in de keuken. Ze zijn onderdeel van ons dagelijks leven zonder dat we er bewust
van zijn.
Beschrijving JadÓrLife massage oliën
De basis is van deze massage olie is zonnebloemolie. Geeft een niet vet, fluweelachtig gevoel. Maakt
aanbrengen en masseren makkelijker dan een vette olie die op de huid achter blijft. Ook is er niet veel
van nodig, er kan lange tijd mee worden gemasseerd.
Ontspanning en Rust (O&R)
Figuur & Fitheid (F&F)
Gezonde Benen (GB)
Met essentiële oliën van
Met essentiële oliën van
Met essentiële oliën van cipres,
lavendel, marjolein en
lavendel, jeneverbes, tea tree
rozemarijn, en munt
sinaasappel
en rozemarijn
Deze massage olie zorgt voor een
prettig gevoel van ontspanning en
rust. Het bevat essentiële oliën die
het lichaam in balans brengen, in
het bijzonder bij massage.
Hydrateert de huid, ontspant het
lichaam, geeft rust voor het
slapen.
Voor behandeling op het lichaam.
Hydrateert de huid, ontspant en
maakt rustig.

Deze massage olie bevat
essentiële oliën die de elasticiteit
en stevigheid van de huid positief
beïnvloeden. Verbetert de
soepelheid van het lichaam. Ideaal
na sport en lichamelijke
inspanning.

Ontspanning en Rust (O&R)

Figuur & Fitheid (F&F)

Gezonde Benen (GB)

Dicaprylyl carbonaat, Helianthus annuus
olie*, Lavandula hybrida olie*,
Juniperus communis olie*, Pinus
pinaster olie*, Linaloo, Leucadendron
melaleuca olie, Rosmarinus officinalis
olie*, Limoneen, Tocoferol, Geraniol.

Dicaprylyl carbonaat, Helianthus annuus
olie *, Citrus sinensis olie *, Limoneen,
Lavandula officinalis olie *, Thymus
mastichina oil *, Linalool, Tocoferol,
Geranoil, Citral, Coumarine.

Dicaprylyl carbonaat, Helianthus annuus
olie *, Cupressus sempervirens olie*,
Rosmarinus officinalis olie*, Citrus
Limonum Olie *, Limoneen, Tocoferol,
Mentha piperita *, Citral, Linalool.

Voor het hele lichaam, verfijnt het
figuur . Zorgt voor elasticiteit en
versteviging van de huid.

Bevat essentiële oliën met
verfrissende en vocht afdrijvende
eigenschappen voor zware of
gezwollen benen. Deze olie zorgt
voor het gevoel van welzijn en
lichtheid aan de benen en stimuleert
de bloedcirculatie. Verfrist en
ontspant voeten en enkels.
Om rustig in te masseren op de
benen vanaf enkels richting dijen.

NB: Naast deze varianten is er de mogelijkheid andere producten met andere werking te bestellen.
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