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Etherische oliën van AvantGarde Saunabouw
Onze olie is van het betrouwbare merk “Volatile”een zuivere etherische olie en zeer zuinig in gebruik.
Etherische olie wordt verkregen door verschillende methoden.
Één van de methodes is stoomdestillatie.
Water wordt verhit tot stoom, en de stoom wordt door de planten geleid. De etherische oliën worden
meegenomen door de stoom. De met oliën verzadigde stoom wordt afgekoeld en in een Florentijnse vaas
(scheidtrechter) worden de etherische oliën gescheiden van het water. Het water, nu hydrolaat genoemd, is
therapeutisch eveneens bruikbaar, maar wordt binnen de aromatherapie nog niet vaak benut.
Een andere methode is persen.
Deze methode is enkel bruikbaar bij citrusvruchten (citroen, sinaasappel,) waar de schil zeer rijk is aan etherische
oliën. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van hydraulische persen.
Zuivere olie is een genot voor uw geest, ontspanning,luchtwegen.
Diverse klachten zoals,vermoeidheid, griep, verkoudheid, astma, hoofdpijn, maagklachten, darmklachten enz.
Bij aankoop van onze olie krijgt u een gratis boekje over etherische olie van “Volatile”, waarin waardevolle tips en
gegevens staan voor het gebruik van etherische olie.
Het verschil met andere middelen;
Er zijn sauna opgietmiddelen welke in water oplosbaar zijn en dat is onze olie niet.
Olie is niet oplosbaar in water behalve als men deze vermengt met alcohol, en alcohol is wel weer oplosbaar in
water. Het probleem van dit soort opgietmiddelen is dat het niet meer natuurzuiver is door de toevoeging van
alcohol.
Onze olie doe je dan ook niet de wateremmer maar rechtstreeks op de lepel.
U schept een gedeelte water op de lepel en voeg dan een ca 10 druppels toe van onze olie op de lepel.
Vervolgens giet u de lepel met water gelijkmatig op de sauna.
Wij hebben een aantal geselecteerde soorten in 100 ml flessen en een aantal in 50 ml flessen.
De 1avendel en dennen als een basis, deze kunt u dan rechtstreeks gebruiken maar u kunt ze ook mengen met
de 50 ml verpakking om een persoonlijk geurtje aan de sauna te geven.
Hieronder enkele voorbeelden van mengen;
• Lavendel/dennen
• Lavendel/eucalyptus
• Lavendel/pepermunt
• Dennen/pepermunt
• Dennen/sinasappel
• Dennen/citroen
Wij hebben er al een voor u gemend namelijk de dennen/mint in 100 ml verpakking.
Dit mengsel is één van ons meest verkochte etherische olie.
Echtheidsgarantie
Bij elk van onze etherische olie is bij ons een certificaat van echtheid op te vragen.
Onverdunde zuiver etherische olie is brandbaar, dit komt door zijn zuiverheid en sterke concentratie.
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