Er zijn veel planten die vluchtige
geurstoffen bevatten en juist aan
deze vluchtige stoffen hun geneeskrachtige werking ontlenen.
Iedereen ervaart de helende eigenschappen van de dennengeur in de
lucht tijdens een wandeling in een
dennenbos. Het maakt de ademhaling vrij en geeft ‘lucht’. Daarom
werden er sanatoria gebouwd voor
longpatiënten in bosgebieden
waardoor optimaal geprofiteerd
kon worden van de gezonde lucht.
Sinds mensenheugenis wordt
geprobeerd de geur aan de plant te
onttrekken om zo deze kracht voor
mens en dier te kunnen aanwenden.
Bij planten die relatief veel vluchtige
geurstof bevatten lukt dit door
middel van waterdampdistillatie.
De vluchtige geurstof in vloeibare
vorm wordt essentiële olie genoemd.
‘Olie’ omdat het eruit ziet als olie
en zich ook zo gedraagt.
‘Essentieel’ omdat het de essentie,
de kern van de levenskracht van de
plant bezit. In oosterse landen wordt
deze levenskracht ‘Chi’ genoemd.
Het werken met Chi® essentiële
oliën ten behoeve van het welzijn
en de gezondheid van mensen
wordt aromatherapie genoemd.
Omdat in de aromatherapie

gewerkt wordt met het meest
geconcentreerde plantenpreparaat
is de werking snel en effectief.
Chi essentiële oliën zijn 75 tot 1000
maal of meer geconcentreerd dan
het kruid of de bloem waaraan zij
zijn onttrokken. Iedere druppel
bevat plantenhormonen, natuurlijke
antibiotica en ontsmettende stoffen.

de kant-en klare Aromic capsules en
Aromaplex inwendig serie.
Kijk hiervoor op www.aromic.nl en
www.aromaplex.nl.
Essentiële oliën nooit zonder deskundig advies puur op de huid of
op de slijmvliezen aanbrengen
(behalve Tea Tree olie en Lavendel).
Lees voor gebruik altijd eerst de
bijsluiter!

ALGEMENE NOTITIES T.A.V.
ESSENTIËLE OLIËN
De eigenschappen en de werking
van een essentiële olie zijn afhankelijk van de gezondheid, zuiverheid
en groeiwijze van de plant en de
wijze waarop deze daaraan onttrokken is. Het merk Chi® geeft de
grootst mogelijke zekerheid dat
hun oliën 100% natuurlijk, zuiver,
niet verdund, niet aangelengd, niet
gedeterpineerd en niet gerectificeerd
zijn.
Van de met ‘EKO’ gemerkte essentiële olie kan met zekerheid gezegd
worden dat zij van wilde of biologisch gekweekte planten afkomstig
zijn Essentiële oliën zijn een prachtig
geschenk van de natuur maar vervangen nooit een arts.
Wij raden u aan om bij inwendig
therapeutisch gebruik een geneeskundige te raadplegen, behalve bij

ANDERE PROBLEEMOPLOSSERS
OF SFEERBEPALERS?
Wist u dat Chi International meer
dan 1000 andere producten heeft?
Chi® composities zijn specifiek

samengesteld voor de ondersteuning
bij gezondheidsklachten en het
mogelijk oplossen van een aantal
problemen. Zo zijn er bijvoorbeeld
de Anti-insect olie tegen plagende
insecten, een Anti-rookluchtolie, de
W-Chispray tegen allerlei nare geurtjes, en de Lavendel Relax olie en
roller kunt u goed gebruiken bij stress
en bij slaapproblemen.
Verder is er de heerlijke Aromassage
serie: een serie pure plantaardige
huidoliën die effectief werken bij
bepaalde klachten maar ook voor
de fun zijn en niet te vergeten de
Chi® Tea Tree Olie, die u eigenlijk
als Eerste Hulp Bij kleine Ongelukjes
in huis moet hebben en onderweg
in de EHBO-doos.

Davos® kuurolie composities zijn verkrijgbaar bij:

MEER WETEN?
Kijk op: WWW.CHI.NL
AROMATHERAPY

Chi International bv, Postbus 6806, 4802 HV Breda, info@chi.nl.
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CHI ®, UW LEVENSENERGIE

• voor gezonde
luchtwegen
• bij verkoudheidsverschijnselen
• voor een
doelmatige ademhaling
• zuiverend en
slijmoplossend
• voor frisse lucht
in huis en auto

WWW.CHI.NL

AROMATHERAPY
COMPOSITIES VAN
100% ZUIVERE,
NATUURLIJKE
ESSENTIËLE OLIËN

Davos ® KUUROLIE COMPOSITIES,
VOOR GEZONDE LUCHTWEGEN.
Davos® kuurolie composities zijn
zuiverende, slijmoplossende en
verzachtende middelen bij luchtwegklachten. Deze composities werken
verlichtend op de geïrriteerde
luchtwegen, de verkoudheid wordt
aangepakt en de ademhaling verbeterd. Davos® composities kunnen
ook gebruikt worden voor verfrissing,
ontsmetting en zuivering van de
lucht.

WAT ZIT ER IN DE PURE DAVOS
KUUROLIE (100%)?
Davos® kuurolie is speciaal samengesteld uit essentiële oliën die
zuiverende, ontsmettende en slijm-

oplossende eigenschappen bezitten:
Grove den (Pinus sylvestris) doodt
ziektekiemen in de lucht, vergemakkelijkt de ademhaling, is slijmoplossend en maakt het bovenste
deel van de luchtwegen schoon.
Eucalyptus (Eucalyptus globulus)
werkt antiseptisch tot op de longen
en is slijmoplossend en -afvoerend.
Pepermunt (Mentha x piperita) is
antiseptisch, werkt licht pijnverdovend, lost het slijm op en verkoelt.
De oliën versterken elkaars werking
(een synergie), waardoor de Davos®
kuurolie composities bijzonder
effectieve middelen zijn bij de
behandeling van klachten aan de
luchtwegen.

DAVOS ® COMPOSITIES
ZIJN VERKRIJGBAAR ALS:

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
DAVOS ® COMPOSITIES

In het geurlampje geeft de Davos®
kuurolie een verfrissende en prettige
geur die lucht geeft, de ademhaling
vergemakkelijkt en de lucht zuivert
van ziektekiemen. Als verdampingsolie is Davos® kuurolie zeer geschikt
voor een ziekenkamer. De olie verlicht
een verstopte neus door het slijm op
te lossen en af te voeren. Druppel
enkele druppels naar eigen voorkeur
in het geurlampje of op een tissue/
zakdoek en vervolgens opsnuiven.

In het bad (nooit zonder emulgator*
gebruiken): vermengd met een emulgator is Davos® kuurolie stimulerend
en verfrissend. De olie geeft lucht bij
luchtwegverstoppingen en ondersteunt bij de bestrijding van sinusitis.
In een stoombad: zeer intensief en
effectief bij de behandeling van luchtwegklachten, bronchitis en sinusitis.
In het bad: max. 10 druppels in een
vol bad; wel emulgator gebruiken
ter voorkoming van irritatie van de
huid en beschadiging van het bad.
In een stoombad: max. 4 druppels.
Ook ideaal in de sauna: max. 10
druppels pure Davos kuurolie in een
volle houten emmer, het water even
goed doorscheppen.

U kunt de pure Davos® kuurolie
(nooit puur op de huid gebruiken!)
vermengen met een vette plantolie
als jojoba of amandel (10 druppels
op 1 eetlepel olie of 6 ml Davos®
kuurolie op 94 ml basisolie (=totaal
100 ml) - bij lokaal gebruik) en dit
mengsel aanbrengen op borst en rug.
De Davos®-roller is een kant en klaar
product waarbij de pure Davos® al
gemengd is met de huidverzorgende
jojoba-olie. Deze roller beweegt u
gemakkelijk over borst en rug;
bovendien bij hoofdpijn in te zetten
in de nek en op de slapen!

Davos® keelpastilles zijn om op te
zuigen met een compositie van 8
essentiële oliën (o.a. Citroen, mandarijn, Niaouli, tea tree olie, steranijs)
ter verzachting van de keel en ter
bevordering van een betere ademhaling. Bovendien zorgt de Davos®
pastille voor een verfrissing van de
mond en keelholte. Ook ideaal als
mondverfrissing bij spreekbeurt,
vergadering of op beurzen.
*Emulgator is een middel waarin de essentiële
oliën kunnen oplossen; dit kan zijn neutrale
shampoo, neutraal badschuim of de Chi®
Emulgator (= 100% natuurlijk maisderivaat).

- pure olie in een glazen flesje
met pipet, inhoud 10 ml.
- roller, inhoud 10 ml.
- pastilles, inhoud per doosje
24 stuks, totaal gewicht 48 g.
De pastilles zijn ook geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.
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geurstoffen bevatten en juist aan
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Iedereen ervaart de helende eigenschappen van de dennengeur in de
lucht tijdens een wandeling in een
dennenbos. Het maakt de ademhaling vrij en geeft ‘lucht’. Daarom
werden er sanatoria gebouwd voor
longpatiënten in bosgebieden
waardoor optimaal geprofiteerd
kon worden van de gezonde lucht.
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geprobeerd de geur aan de plant te
onttrekken om zo deze kracht voor
mens en dier te kunnen aanwenden.
Bij planten die relatief veel vluchtige
geurstof bevatten lukt dit door
middel van waterdampdistillatie.
De vluchtige geurstof in vloeibare
vorm wordt essentiële olie genoemd.
‘Olie’ omdat het eruit ziet als olie
en zich ook zo gedraagt.
‘Essentieel’ omdat het de essentie,
de kern van de levenskracht van de
plant bezit. In oosterse landen wordt
deze levenskracht ‘Chi’ genoemd.
Het werken met Chi® essentiële
oliën ten behoeve van het welzijn
en de gezondheid van mensen
wordt aromatherapie genoemd.
Omdat in de aromatherapie

gewerkt wordt met het meest
geconcentreerde plantenpreparaat
is de werking snel en effectief.
Chi essentiële oliën zijn 75 tot 1000
maal of meer geconcentreerd dan
het kruid of de bloem waaraan zij
zijn onttrokken. Iedere druppel
bevat plantenhormonen, natuurlijke
antibiotica en ontsmettende stoffen.

de kant-en klare Aromic capsules en
Aromaplex inwendig serie.
Kijk hiervoor op www.aromic.nl en
www.aromaplex.nl.
Essentiële oliën nooit zonder deskundig advies puur op de huid of
op de slijmvliezen aanbrengen
(behalve Tea Tree olie en Lavendel).
Lees voor gebruik altijd eerst de
bijsluiter!

ALGEMENE NOTITIES T.A.V.
ESSENTIËLE OLIËN
De eigenschappen en de werking
van een essentiële olie zijn afhankelijk van de gezondheid, zuiverheid
en groeiwijze van de plant en de
wijze waarop deze daaraan onttrokken is. Het merk Chi® geeft de
grootst mogelijke zekerheid dat
hun oliën 100% natuurlijk, zuiver,
niet verdund, niet aangelengd, niet
gedeterpineerd en niet gerectificeerd
zijn.
Van de met ‘EKO’ gemerkte essentiële olie kan met zekerheid gezegd
worden dat zij van wilde of biologisch gekweekte planten afkomstig
zijn Essentiële oliën zijn een prachtig
geschenk van de natuur maar vervangen nooit een arts.
Wij raden u aan om bij inwendig
therapeutisch gebruik een geneeskundige te raadplegen, behalve bij
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samengesteld voor de ondersteuning
bij gezondheidsklachten en het
mogelijk oplossen van een aantal
problemen. Zo zijn er bijvoorbeeld
de Anti-insect olie tegen plagende
insecten, een Anti-rookluchtolie, de
W-Chispray tegen allerlei nare geurtjes, en de Lavendel Relax olie en
roller kunt u goed gebruiken bij stress
en bij slaapproblemen.
Verder is er de heerlijke Aromassage
serie: een serie pure plantaardige
huidoliën die effectief werken bij
bepaalde klachten maar ook voor
de fun zijn en niet te vergeten de
Chi® Tea Tree Olie, die u eigenlijk
als Eerste Hulp Bij kleine Ongelukjes
in huis moet hebben en onderweg
in de EHBO-doos.
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bepaalde klachten maar ook voor
de fun zijn en niet te vergeten de
Chi® Tea Tree Olie, die u eigenlijk
als Eerste Hulp Bij kleine Ongelukjes
in huis moet hebben en onderweg
in de EHBO-doos.

Davos® kuurolie composities zijn verkrijgbaar bij:

MEER WETEN?
Kijk op: WWW.CHI.NL
AROMATHERAPY

Chi International bv, Postbus 6806, 4802 HV Breda, info@chi.nl.
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CHI ®, UW LEVENSENERGIE

• voor gezonde
luchtwegen
• bij verkoudheidsverschijnselen
• voor een
doelmatige ademhaling
• zuiverend en
slijmoplossend
• voor frisse lucht
in huis en auto

WWW.CHI.NL

AROMATHERAPY
COMPOSITIES VAN
100% ZUIVERE,
NATUURLIJKE
ESSENTIËLE OLIËN

