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CHI® Eerste Hulp Olie IS VERKRIJGBAAR ALS:

Veel natuurvolkeren weten van nature en door hun eeuwenlange
cultuur de kwaliteiten van essentiële oliën te waarderen.
Deze oermensen zijn eigenlijk de uitvinders van de aromatherapie.
Chi International probeert zo dicht mogelijk bij deze natuurlijke
puurheid te blijven in de producten. Uit respect voor de natuur
wordt elk jaar 3% van de winst besteed aan onderzoek naar natuurlijke behandelmethoden in de zorg en aan projecten van het Wereld
Natuurfonds (WNF).

Olie, (flesje met doseerpipet en hersluitbare dop)

Vraag wel om de originele Chi® Eerste Hulp Olie producten. Deze zijn
gegarandeerd zuiver, onverdund en 100% natuurlijk. Bovendien heeft
de Chi® Eerste Hulp Olie een EKO-certificaat, uw garantie voor een
extra kwaliteit die geproduceerd is zonder kunstmatige hulpstoffen
en chemische bestrijdingsmiddelen.
Verder voldoen de Chi® Eerste Hulp producten aan de
strenge Duitse norm voor natuurcosmetica, de BDIH norm.

®

flesje, 10, 20, 100 ml

E E R S T E H U LP

Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) potje, 15 gram
Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) tube, 100 gram
Lipbalm (factor 5; voor zomer en winter)

opdraaistick 5 gr.

Facewash (zachte reinigingsgel)

tube, 100 ml

Hand- & Bodywash (zachte reinigingsgel)

pompflacon, 150, 1000 ml

Met de krachtigste
essentiële oliën
voor de huid

Kuurshampoo (voor alledaagse haarproblemen) petfles, 150, 1000 ml
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)

flesje met roller, 10 ml

Eerste Hulp skin spray (eerste hulp v.d. huid)

spray, 50 ml

fles, 100 ml doseerpipet

Let op! Bij allergie voor terpenen (citrusvruchten en dennenachtigen)

is het gebruik van Chi Eerste Hulp Olie af te raden.
Verkrijgbaar bij:
Algemene waarschuwingen ten aanzien van essentiële oliën
Algemene waarschuwingen ten aanzien van
essentiële oliën. Essentiële oliën zijn een
prachtig geschenk van de natuur maar vervangen nooit een arts. Wij raden u aan om bij
inwendig gebruik een geneeskundige te
raadplegen. Essentiële oliën niet zonder deskundig advies puur op de huid en nooit in de
ogen of op slijmvliezen aanbrengen. Bij twijfel
aan overgevoeligheid een klein beetje essentiële olie op de huid aan de binnenkant van
de elleboog aanbrengen. Is er na 24 uur geen
reactie opgetreden, dan is er hoogstwaarschijnlijk geen overgevoeligheid te verwachten.
In bad essentiële oliën nooit zonder emulga-

tor (= een hulpstof waarin de olie kan worden
opgelost (geëmulgeerd) zoals bijvoorbeeld
een neutrale shampoo, een vette plant olie als
olijfolie, amandelolie of emulgator 80 (= een
maisderivaat)) gebruiken.
Verouderde Eerste Hulp Olie (= ouder dan
een jaar na opening) niet meer direct op de
huid gebruiken. De flesjes essentiële olie na
gebruik direct sluiten en nooit op een kunststof- of gelakte ondergrond plaatsen.
Essentiële oliën nooit bij open vuur plaatsen.
Essentiële oliën buiten bereik van kinderen
houden.

C H I ® U w E e r s t e Hu l p !

bij geprikkelde huid
bij droge en gevoelige huid
bij ondersteuning van de bloedsomloop
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bij verzorging van kalknagels
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bij puistjes en meeëters
bij verlichting van de luchtwegen

E E R S T E H U LP

T O E PA S S I N G C H I ®
neus

PRODUCTEN

VO O R G E Z O N D E LU C H T W E G E N

voeten & handen

Ruimtes: Pure Eerste Hulp olie verdampen in aroma-

Met de beste essentiële oliën voor de huid

mond & keel

LIPVERZORGING / MONDSPOELINGEN

Lipbescherming/verzorging: Gebruik de Lipbalm.

Lipblaasjes met pure Olie of Balsem aanstippen.
Spoelingen: 10-15 Druppels pure Olie in een 1/2 glas
water, roeren. Spoelen en gorgelen helpt bij mondverzorging, kriebel in de keel en geeft een frisse adem.
baby

spieren

vagina

gezicht

bad

GEZICHT / PUISTJES

Reiniging: Gebruik de kant en klare Facewash of
voeg 3-6 druppels pure Olie toe aan water en spoel
voorzichtig het gezicht met uitzondering van de ogen.
Puistjes/jeugdpuistjes: Stip de aangedane plek aan
met 1 druppel Eerste Hulp Olie direct uit het flesje
of eerst aangebracht op een wattenstaafje, of stip de
plek aan met Balsem. Een spraytje met Eerste Hulp
Spray is erg handig maar let op: ogen dicht!

VA G I N A L E D O U C H E
huisdieren

ONGEDIERTE BIJ HUISDIEREN

Dieren kunnen last hebben van huidparasieten,
ander ongedierte en huidjeuk. Wrijf na het wassen 1
druppel Eerste Hulp Olie per 3 kilo lichaamsgewicht
in de nog vochtige vacht, of breng 1 druppel aan in
de nek en boven de staart.

H U I D E N H A A R , TAT T O O S E N P I E R C I N G S

Eerste Hulp Olie in o.a. waswater, maskers, crèmes en
olie zuivert de huid en het haar. Zeer geschikt voor de
verzorging van kalknagels en (water-)wratten. Pure Olie
is geschikt voor nabehandeling bij het plaatsen van
piercings. De Eerste Hulp Balsem verzorgt en verzacht
de huid na het zetten van piercings en tattoos maar
ook bij insecten- en kwallenbeten.
De Eerste Hulp Kuurshampoo is geschikt bij alledaagse
haarproblemen van jong en oud.

TE LANG IN DE ZON

Als de huid gevoelig is door te lang in de zon zitten:
gebruik 1-2 druppels pure Eerste Hulp Olie of Eerste
Hulp Spray op de specifieke plek en daarna overschakelen naar de Balsem om een beschermend laagje
aan te brengen om zo het herstellend vermogen van
de huid te ondersteunen.

MASSAGE / INWRIJVING

20 Druppels Eerste Hulp Olie in 100 ml. water.
Goed schudden voor gebruik. Kan een zachte
prikkeling geven.
huid & haar

zon

Voor massage, warm wrijven of verzorgen van
spieren 3 tot 6 druppels pure Chi Eerste Hulp Olie
in een eetlepel vette plantolie of insmeren met
Eerste Hulp Balsem.

BABYVERZORGING

Eerste Hulp Balsem bij rode billetjes.
Babywas reinigen: Spoelen met 20 druppels Eerste
Hulp Olie in 4 liter water.

R O D E , G E VO E L I G E H U I D

Pure Chi Eerste Hulp Olie puur op de plaats druppelen, Eerste Hulp Spray gebruiken of insmeren met
Eerste Hulp Balsem. Ook bij de verzorging van eelt.
De Eerste Hulp Voetroller is inzetbaar bij alledaagse
problemen aan de voeten, ook voor de verzorging van
kalknagels. Door de toevoeging van de verzorgende
Jojoba, Amandelolie en Calendula wordt de huid ook
meteen gevoed.

lampje. Eventueel te vermengen met een citrusolie
voor een aangename geur.
Inhalatie: Enkele druppels Eerste Hulp olie in stoombad
of op zakdoek en opsnuiven voor gezonde luchtwegen.

KARAKTERISTIEK van Chi Eerste Hulp olie

Essentiële oliën en aromatherapie hebben een indrukwekkende geschiedenis. Voorbeelden hiervan zijn: Lavendel, Tea Tree Olie, Eucalyptus en
Helicryse. Lavendel is niet alleen een olie die rust geeft maar wordt in
de literatuur verder nog beschreven als specifieke bestrijder van
vermoeidheid, gewrichtsklachten, kramp en verkoudheid. In de 19de
eeuwse Krimoorlog werd in de operatiekamer lavendelolie gesprayd
om de lucht antiseptisch te houden…
Eeuwen voordat Captain Cook, de ontdekker van Australië, de wonderolie die hij zag gebruiken Tea Tree noemde, kenden de inwoners van
Australië, met name de aboriginals, de positieve invloed van de bladeren. Van de bladeren van de Melaleuca Alternifolia werd een thee gezet
of ze werden fijngewreven en met klei tot pakkingen gevormd, om als
eerste hulp bij alledaagse problemen in te zetten.
In de Middeleeuwen ontdekte men een manier, de waterdampdestillatie,
om de in de plant opgeslagen geurstoffen vrij te maken: een geurende
olieachtige vloeistof. De goede zuivere essentiële oliën worden nog zo
gewonnen en bevatten de essentie, de Chi, de levenskracht van de planten.
De Chi Eerste Hulp producten zijn alle gebaseerd op deze pure plantenpower. Door verschillende essentiële oliën met elkaar te combineren
ontstaat een synergie tussen de werkzame stoffen die daardoor effectief
toe te passen is bij tal van alledaagse gezondheidsproblemen:
van puistjesbestrijding tot zuivering van de lucht van ziektekiemen.
Van verzorging van kalknagels en zonnebrand tot het nabehandelen van
tattoos of piercings.
Chi® Eerste Hulp is een zuiver natuurproduct dat als een eerste hulp
voor alledaagse problemen in te zetten is.

Eerste Hulp

WA S S E N E N B A D E N

Gebruik de kant en klare Hand- & Bodywash ter
reiniging en verzorging van de huid of 25 druppels
Eerste Hulp Olie oplossen in 50 ml neutraal badschuim (of babyshampoo). Nooit pure olie zo in het
badwater doen, dit lost niet op in het water!
Ondersteunt de bloedsomloop en is zuiverend.

kamerplanten

ONGEDIERTE BIJ KAMERPLANTEN

Met een doekje met enkele druppels Eerste Hulp
Olie over de bladeren strijken of in water vermengde
olie in de plantenspuit gebruiken. Plantenspuit wel
even schudden voor gebruik! Of gebruik de kant en
klare Chi Eerste Hulp Spray!
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H U I D E N H A A R , TAT T O O S E N P I E R C I N G S

Eerste Hulp Olie in o.a. waswater, maskers, crèmes en
olie zuivert de huid en het haar. Zeer geschikt voor de
verzorging van kalknagels en (water-)wratten. Pure Olie
is geschikt voor nabehandeling bij het plaatsen van
piercings. De Eerste Hulp Balsem verzorgt en verzacht
de huid na het zetten van piercings en tattoos maar
ook bij insecten- en kwallenbeten.
De Eerste Hulp Kuurshampoo is geschikt bij alledaagse
haarproblemen van jong en oud.

TE LANG IN DE ZON

Als de huid gevoelig is door te lang in de zon zitten:
gebruik 1-2 druppels pure Eerste Hulp Olie of Eerste
Hulp Spray op de specifieke plek en daarna overschakelen naar de Balsem om een beschermend laagje
aan te brengen om zo het herstellend vermogen van
de huid te ondersteunen.

MASSAGE / INWRIJVING

20 Druppels Eerste Hulp Olie in 100 ml. water.
Goed schudden voor gebruik. Kan een zachte
prikkeling geven.
huid & haar

zon

Voor massage, warm wrijven of verzorgen van
spieren 3 tot 6 druppels pure Chi Eerste Hulp Olie
in een eetlepel vette plantolie of insmeren met
Eerste Hulp Balsem.

BABYVERZORGING

Eerste Hulp Balsem bij rode billetjes.
Babywas reinigen: Spoelen met 20 druppels Eerste
Hulp Olie in 4 liter water.

R O D E , G E VO E L I G E H U I D

Pure Chi Eerste Hulp Olie puur op de plaats druppelen, Eerste Hulp Spray gebruiken of insmeren met
Eerste Hulp Balsem. Ook bij de verzorging van eelt.
De Eerste Hulp Voetroller is inzetbaar bij alledaagse
problemen aan de voeten, ook voor de verzorging van
kalknagels. Door de toevoeging van de verzorgende
Jojoba, Amandelolie en Calendula wordt de huid ook
meteen gevoed.

lampje. Eventueel te vermengen met een citrusolie
voor een aangename geur.
Inhalatie: Enkele druppels Eerste Hulp olie in stoombad
of op zakdoek en opsnuiven voor gezonde luchtwegen.

KARAKTERISTIEK van Chi Eerste Hulp olie

Essentiële oliën en aromatherapie hebben een indrukwekkende geschiedenis. Voorbeelden hiervan zijn: Lavendel, Tea Tree Olie, Eucalyptus en
Helicryse. Lavendel is niet alleen een olie die rust geeft maar wordt in
de literatuur verder nog beschreven als specifieke bestrijder van
vermoeidheid, gewrichtsklachten, kramp en verkoudheid. In de 19de
eeuwse Krimoorlog werd in de operatiekamer lavendelolie gesprayd
om de lucht antiseptisch te houden…
Eeuwen voordat Captain Cook, de ontdekker van Australië, de wonderolie die hij zag gebruiken Tea Tree noemde, kenden de inwoners van
Australië, met name de aboriginals, de positieve invloed van de bladeren. Van de bladeren van de Melaleuca Alternifolia werd een thee gezet
of ze werden fijngewreven en met klei tot pakkingen gevormd, om als
eerste hulp bij alledaagse problemen in te zetten.
In de Middeleeuwen ontdekte men een manier, de waterdampdestillatie,
om de in de plant opgeslagen geurstoffen vrij te maken: een geurende
olieachtige vloeistof. De goede zuivere essentiële oliën worden nog zo
gewonnen en bevatten de essentie, de Chi, de levenskracht van de planten.
De Chi Eerste Hulp producten zijn alle gebaseerd op deze pure plantenpower. Door verschillende essentiële oliën met elkaar te combineren
ontstaat een synergie tussen de werkzame stoffen die daardoor effectief
toe te passen is bij tal van alledaagse gezondheidsproblemen:
van puistjesbestrijding tot zuivering van de lucht van ziektekiemen.
Van verzorging van kalknagels en zonnebrand tot het nabehandelen van
tattoos of piercings.
Chi® Eerste Hulp is een zuiver natuurproduct dat als een eerste hulp
voor alledaagse problemen in te zetten is.

Eerste Hulp

WA S S E N E N B A D E N

Gebruik de kant en klare Hand- & Bodywash ter
reiniging en verzorging van de huid of 25 druppels
Eerste Hulp Olie oplossen in 50 ml neutraal badschuim (of babyshampoo). Nooit pure olie zo in het
badwater doen, dit lost niet op in het water!
Ondersteunt de bloedsomloop en is zuiverend.

kamerplanten

ONGEDIERTE BIJ KAMERPLANTEN

Met een doekje met enkele druppels Eerste Hulp
Olie over de bladeren strijken of in water vermengde
olie in de plantenspuit gebruiken. Plantenspuit wel
even schudden voor gebruik! Of gebruik de kant en
klare Chi Eerste Hulp Spray!
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E E N N AT U U R L I J K E E E R S T E H U L P I N E E N F L E S J E

CHI® Eerste Hulp Olie IS VERKRIJGBAAR ALS:

Veel natuurvolkeren weten van nature en door hun eeuwenlange
cultuur de kwaliteiten van essentiële oliën te waarderen.
Deze oermensen zijn eigenlijk de uitvinders van de aromatherapie.
Chi International probeert zo dicht mogelijk bij deze natuurlijke
puurheid te blijven in de producten. Uit respect voor de natuur
wordt elk jaar 3% van de winst besteed aan onderzoek naar natuurlijke behandelmethoden in de zorg en aan projecten van het Wereld
Natuurfonds (WNF).

Olie, (flesje met doseerpipet en hersluitbare dop)

Vraag wel om de originele Chi® Eerste Hulp Olie producten. Deze zijn
gegarandeerd zuiver, onverdund en 100% natuurlijk. Bovendien heeft
de Chi® Eerste Hulp Olie een EKO-certificaat, uw garantie voor een
extra kwaliteit die geproduceerd is zonder kunstmatige hulpstoffen
en chemische bestrijdingsmiddelen.
Verder voldoen de Chi® Eerste Hulp producten aan de
strenge Duitse norm voor natuurcosmetica, de BDIH norm.

®

flesje, 10, 20, 100 ml

E E R S T E H U LP

Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) potje, 15 gram
Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) tube, 100 gram
Lipbalm (factor 5; voor zomer en winter)

opdraaistick 5 gr.

Facewash (zachte reinigingsgel)

tube, 100 ml

Hand- & Bodywash (zachte reinigingsgel)

pompflacon, 150, 1000 ml

Met de krachtigste
essentiële oliën
voor de huid

Kuurshampoo (voor alledaagse haarproblemen) petfles, 150, 1000 ml
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)

flesje met roller, 10 ml

Eerste Hulp skin spray (eerste hulp v.d. huid)

spray, 50 ml

fles, 100 ml doseerpipet

Let op! Bij allergie voor terpenen (citrusvruchten en dennenachtigen)

is het gebruik van Chi Eerste Hulp Olie af te raden.
Verkrijgbaar bij:
Algemene waarschuwingen ten aanzien van essentiële oliën
Algemene waarschuwingen ten aanzien van
essentiële oliën. Essentiële oliën zijn een
prachtig geschenk van de natuur maar vervangen nooit een arts. Wij raden u aan om bij
inwendig gebruik een geneeskundige te
raadplegen. Essentiële oliën niet zonder deskundig advies puur op de huid en nooit in de
ogen of op slijmvliezen aanbrengen. Bij twijfel
aan overgevoeligheid een klein beetje essentiële olie op de huid aan de binnenkant van
de elleboog aanbrengen. Is er na 24 uur geen
reactie opgetreden, dan is er hoogstwaarschijnlijk geen overgevoeligheid te verwachten.
In bad essentiële oliën nooit zonder emulga-

tor (= een hulpstof waarin de olie kan worden
opgelost (geëmulgeerd) zoals bijvoorbeeld
een neutrale shampoo, een vette plant olie als
olijfolie, amandelolie of emulgator 80 (= een
maisderivaat)) gebruiken.
Verouderde Eerste Hulp Olie (= ouder dan
een jaar na opening) niet meer direct op de
huid gebruiken. De flesjes essentiële olie na
gebruik direct sluiten en nooit op een kunststof- of gelakte ondergrond plaatsen.
Essentiële oliën nooit bij open vuur plaatsen.
Essentiële oliën buiten bereik van kinderen
houden.

C H I ® U w E e r s t e Hu l p !

bij geprikkelde huid
bij droge en gevoelige huid
bij ondersteuning van de bloedsomloop
AROMATHERAPY
HEALTH SUPPLEMENTS
NATURAL COSMETICS

bij verzorging van kalknagels
WWW. MIJNEERSTEHULP. NL

bij puistjes en meeëters
bij verlichting van de luchtwegen

Producent/Copyright: Chi International bv - Breda (Holland) - 8410

www.chi.nl

E E N N AT U U R L I J K E E E R S T E H U L P I N E E N F L E S J E

CHI® Eerste Hulp Olie IS VERKRIJGBAAR ALS:

Veel natuurvolkeren weten van nature en door hun eeuwenlange
cultuur de kwaliteiten van essentiële oliën te waarderen.
Deze oermensen zijn eigenlijk de uitvinders van de aromatherapie.
Chi International probeert zo dicht mogelijk bij deze natuurlijke
puurheid te blijven in de producten. Uit respect voor de natuur
wordt elk jaar 3% van de winst besteed aan onderzoek naar natuurlijke behandelmethoden in de zorg en aan projecten van het Wereld
Natuurfonds (WNF).

Olie, (flesje met doseerpipet en hersluitbare dop)

Vraag wel om de originele Chi® Eerste Hulp Olie producten. Deze zijn
gegarandeerd zuiver, onverdund en 100% natuurlijk. Bovendien heeft
de Chi® Eerste Hulp Olie een EKO-certificaat, uw garantie voor een
extra kwaliteit die geproduceerd is zonder kunstmatige hulpstoffen
en chemische bestrijdingsmiddelen.
Verder voldoen de Chi® Eerste Hulp producten aan de
strenge Duitse norm voor natuurcosmetica, de BDIH norm.

®

flesje, 10, 20, 100 ml

E E R S T E H U LP

Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) potje, 15 gram
Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) tube, 100 gram
Lipbalm (factor 5; voor zomer en winter)

opdraaistick 5 gr.

Facewash (zachte reinigingsgel)

tube, 100 ml

Hand- & Bodywash (zachte reinigingsgel)

pompflacon, 150, 1000 ml

Met de krachtigste
essentiële oliën
voor de huid

Kuurshampoo (voor alledaagse haarproblemen) petfles, 150, 1000 ml
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)

flesje met roller, 10 ml

Eerste Hulp skin spray (eerste hulp v.d. huid)

spray, 50 ml

fles, 100 ml doseerpipet

Let op! Bij allergie voor terpenen (citrusvruchten en dennenachtigen)

is het gebruik van Chi Eerste Hulp Olie af te raden.
Verkrijgbaar bij:
Algemene waarschuwingen ten aanzien van essentiële oliën
Algemene waarschuwingen ten aanzien van
essentiële oliën. Essentiële oliën zijn een
prachtig geschenk van de natuur maar vervangen nooit een arts. Wij raden u aan om bij
inwendig gebruik een geneeskundige te
raadplegen. Essentiële oliën niet zonder deskundig advies puur op de huid en nooit in de
ogen of op slijmvliezen aanbrengen. Bij twijfel
aan overgevoeligheid een klein beetje essentiële olie op de huid aan de binnenkant van
de elleboog aanbrengen. Is er na 24 uur geen
reactie opgetreden, dan is er hoogstwaarschijnlijk geen overgevoeligheid te verwachten.
In bad essentiële oliën nooit zonder emulga-

tor (= een hulpstof waarin de olie kan worden
opgelost (geëmulgeerd) zoals bijvoorbeeld
een neutrale shampoo, een vette plant olie als
olijfolie, amandelolie of emulgator 80 (= een
maisderivaat)) gebruiken.
Verouderde Eerste Hulp Olie (= ouder dan
een jaar na opening) niet meer direct op de
huid gebruiken. De flesjes essentiële olie na
gebruik direct sluiten en nooit op een kunststof- of gelakte ondergrond plaatsen.
Essentiële oliën nooit bij open vuur plaatsen.
Essentiële oliën buiten bereik van kinderen
houden.

C H I ® U w E e r s t e Hu l p !

bij geprikkelde huid
bij droge en gevoelige huid
bij ondersteuning van de bloedsomloop
AROMATHERAPY
HEALTH SUPPLEMENTS
NATURAL COSMETICS

bij verzorging van kalknagels
WWW. MIJNEERSTEHULP. NL

bij puistjes en meeëters
bij verlichting van de luchtwegen

Producent/Copyright: Chi International bv - Breda (Holland) - 8410

www.chi.nl

E E N N AT U U R L I J K E E E R S T E H U L P I N E E N F L E S J E

CHI® Eerste Hulp Olie IS VERKRIJGBAAR ALS:

Veel natuurvolkeren weten van nature en door hun eeuwenlange
cultuur de kwaliteiten van essentiële oliën te waarderen.
Deze oermensen zijn eigenlijk de uitvinders van de aromatherapie.
Chi International probeert zo dicht mogelijk bij deze natuurlijke
puurheid te blijven in de producten. Uit respect voor de natuur
wordt elk jaar 3% van de winst besteed aan onderzoek naar natuurlijke behandelmethoden in de zorg en aan projecten van het Wereld
Natuurfonds (WNF).

Olie, (flesje met doseerpipet en hersluitbare dop)

Vraag wel om de originele Chi® Eerste Hulp Olie producten. Deze zijn
gegarandeerd zuiver, onverdund en 100% natuurlijk. Bovendien heeft
de Chi® Eerste Hulp Olie een EKO-certificaat, uw garantie voor een
extra kwaliteit die geproduceerd is zonder kunstmatige hulpstoffen
en chemische bestrijdingsmiddelen.
Verder voldoen de Chi® Eerste Hulp producten aan de
strenge Duitse norm voor natuurcosmetica, de BDIH norm.

®

flesje, 10, 20, 100 ml

E E R S T E H U LP

Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) potje, 15 gram
Balsem (met o.a. lavendel, eucalyptus, calendula) tube, 100 gram
Lipbalm (factor 5; voor zomer en winter)

opdraaistick 5 gr.

Facewash (zachte reinigingsgel)

tube, 100 ml

Hand- & Bodywash (zachte reinigingsgel)

pompflacon, 150, 1000 ml

Met de krachtigste
essentiële oliën
voor de huid

Kuurshampoo (voor alledaagse haarproblemen) petfles, 150, 1000 ml
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)
Voetroller (voor alledaagse voetproblemen)

flesje met roller, 10 ml

Eerste Hulp skin spray (eerste hulp v.d. huid)

spray, 50 ml

fles, 100 ml doseerpipet

Let op! Bij allergie voor terpenen (citrusvruchten en dennenachtigen)

is het gebruik van Chi Eerste Hulp Olie af te raden.
Verkrijgbaar bij:
Algemene waarschuwingen ten aanzien van essentiële oliën
Algemene waarschuwingen ten aanzien van
essentiële oliën. Essentiële oliën zijn een
prachtig geschenk van de natuur maar vervangen nooit een arts. Wij raden u aan om bij
inwendig gebruik een geneeskundige te
raadplegen. Essentiële oliën niet zonder deskundig advies puur op de huid en nooit in de
ogen of op slijmvliezen aanbrengen. Bij twijfel
aan overgevoeligheid een klein beetje essentiële olie op de huid aan de binnenkant van
de elleboog aanbrengen. Is er na 24 uur geen
reactie opgetreden, dan is er hoogstwaarschijnlijk geen overgevoeligheid te verwachten.
In bad essentiële oliën nooit zonder emulga-

tor (= een hulpstof waarin de olie kan worden
opgelost (geëmulgeerd) zoals bijvoorbeeld
een neutrale shampoo, een vette plant olie als
olijfolie, amandelolie of emulgator 80 (= een
maisderivaat)) gebruiken.
Verouderde Eerste Hulp Olie (= ouder dan
een jaar na opening) niet meer direct op de
huid gebruiken. De flesjes essentiële olie na
gebruik direct sluiten en nooit op een kunststof- of gelakte ondergrond plaatsen.
Essentiële oliën nooit bij open vuur plaatsen.
Essentiële oliën buiten bereik van kinderen
houden.

C H I ® U w E e r s t e Hu l p !

bij geprikkelde huid
bij droge en gevoelige huid
bij ondersteuning van de bloedsomloop
AROMATHERAPY
HEALTH SUPPLEMENTS
NATURAL COSMETICS

bij verzorging van kalknagels
WWW. MIJNEERSTEHULP. NL

bij puistjes en meeëters
bij verlichting van de luchtwegen

