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Synergieën 
 

 

De samenstelling en het gebruik vind je onderaan de pagina. De prijslijst is 

alfabetisch opgesteld. 

Naam Prijs in € 
 

Adem - Respiration - 11 ml - Sjankara 
stimuleert en verzorgt de luchtwegen - geeft adem 
 

6.50 

Afrodite - 5 ml - Sjankara  
Voor haar - een heerlijk afrodiserende synergie 
 

12.05 

Aladdin - 11 ml - Sjankara  
Zoet, zwoel en rustgevend 
 

9.60 

Anjer synergie - 11 ml - Sjankara  
Bloemig en kruidig, geeft rust 
 

10.00 

Anti-mug 11 ml - Sjankara  
Muggen hebben een hekel aan deze geur en laten u dus met rust- 
verdund op de huid aanbrengen 
 

7.95 

Anti-stress - 11 ml - Sjankara  
geeft rust en verhoogt de stress-bestendigheid 
 

9.50 

Anti-tabak - 11 ml - Sjankara  
Rekent af met tabaksgeuren 
 

6.85 

Apollo - 5 ml - Sjankara  
een heerlijke afrodiserende synergie, vooral geliefd door heren. 
 

12.05 

Boogschutter - 11 ml - Sjankara  
23 november - 21 december 
 

6.20 

Citronel'Plus - 30 ml - Pranarôm  
Voor een kalme nacht zonder insectenbeten. 
 

12.95 

Citrus - 30 ml - Pranarôm  
Subtiele en opwekkend citrusgeur, bron van energie en welbehagen. 
 

12.95 

Combava - 11 ml - Sjankara  
geeft rust, zodat je beter slaapt, zowel bij inslaap als doorslaap-
problemen. 
 

8.80 

Concentratie - 11 ml - Sjankara  
Verhoogt uw concentratie - voor studenten, chauffeurs,… 
 

6.50 

  



www.lichaam-in-balans.weebly.com 
2 

Edel hout - 11 ml - Sjankara  
Stimuleert, verhoogt uw concentratie 

 

6.50 

Energy Boost - 11 ml - Sjankara  
frisse muntachtige en kruidige geur - stimuleert de energie - verbetert de 
concentratie - neemt kwalijke geurtjes weg - zuivert en verfrist de lucht 
 

9.10 

Eros - 5 ml - Sjankara  
een sensuele synergie voor haar en hem. 
 

12.05 

Eucaly'plus - 30 ml - Pranarom  
Zuivert en saneert de omringende lucht, helpt beter te ademen. Adem met 
volle teugen. Dit mengsel is een waardevolle hulp voor mensen die 
regelmatig of onverwachts last hebben van de luchtwegen 
 

12.95 

Exotisch - 11 ml - Sjankara  
zorgt voor een warme, tropische atmosfeer in huis 
 

9.25 

Gardenia synergie - 11 ml - Sjankara  
mysterieus, fris en rustgevend - geeft nieuwe energie 
 

9.25 

Good morning - 11 ml - Sjankara  
verfrist, geeft energie - om de dag fris en met volle energie aan te vatten 
 

6.50 

Good night - 11 ml - Sjankara  
Zorgt voor een verkwikkende nachtrust - reduceert de stressgevoeligheid 
 

9.95 

Good night baby - 11 ml - Sjankara  
bevordert de nachtrust, speciaal voor baby’s en kleine kinderen. 
 

8.50 

Harmony - 11 ml - Sjankara  
brengt evenwicht, zuivert de atmosfeer, voor lichaam en geest. 
 

10.50 

Herfstzon - 11 ml - Sjankara  
de “indian summer” synergie - brengt tijdens de korter wordende dagen de 
zon in huis - geeft rust en energie tegelijkertijd - optimistisch ... 
 

10.55 

Highway - 11 ml - Sjankara  
zorgt voor een aangename geur in de auto - verhoogt de concentratie. 
 

8.20 

Hysop synergie - 11 ml - Sjankara  
bevordert de ademhaling en stimuleert het immuunsysteem 
 

7.00 

Hysop synergie for Kids - 11 ml - Sjankara  
Ondersteunt de luchtwegen 
 

7.00 

Immuno'Plus - 30 ml - Pranarôm  
Ondersteunt het natuurlijke afweersysteem. 
 

12.95 
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Iris synergie - 11 ml - Sjankara  
een energie gevende bloemige synergie. 
 

12.35 

Jasmijn synergie - 5 ml - Sjankara  
verfijnd parfum, afrodiserend, een weldaad voor de huid, ontspannend en 
tegelijkertijd nieuwe energie gevend - een steuntje in de rug voor 
bijvoorbeeld depressieve mensen. 
 

12.30 

Joy - 11 ml - Sjankara  
Tegen neerslachtigheid 
 

13.20 

Kerstsfeer - 11 ml - Sjankara  
Rustgevend, verwarmend - ideaal voor de periode rond de 
winterzonnewende 
 

6.50 

Kreeft - 11 ml - Sjankara  
22 juni - 22 juli 
 

11.80 

Leeuw - 11 ml - Sjankara  
23 juli - 23 augustus 
 

6.60 

Lelie synergie - 11 ml - Sjankara  
Fris, zoet, rustgevend 
 

12.90 

Lente - 11 ml - Sjankara  
Verfrist, activeert - ook geschikt om onaangename geurtjes weg te nemen 
 

6.60 

Maagd - 11 ml - Sjankara  
24 augustus - 23 september 
 

13.90 

Magic Love - 11 ml - Sjankara  
een sensuele synergie voor haar en hem. 
 

14.80 

Marrakesh Synergie - 11 ml - Sjankara  
werkt verfrissend - krachtig ontgeurend - stimuleert - geeft nieuwe energie 
 

6.90 

Meditatie - 11 ml - Sjankara  
rust na een zware dag, meditatief - brengt mensen in een meditatieve 
toestand 
 

17.65 

Meditatie - 5 ml - Sjankara  
rust na een zware dag, meditatief - brengt mensen in een meditatieve 
toestand 
 

9.45 

Méditation - 30 ml - Pranarôm  
Kostbare en heilige geur, harmonische sfeer geschikt voor meditatie. 
 

12.95 

Mistral Synergie - 11 ml - Sjankara  
bloemig en kruidig - werkt vooral relaxerend, geeft een vakantiegevoel 
 

6.90 
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Mystique - 11 ml - Sjankara 
Zuivert en verfrist de atmosfeer. Neemt onaangename geuren weg. Een 
zoete en pittige Oosterse geur. 

 

10.10 

Naaldwoud - 11 ml - Sjankara  
geeft nieuwe adem, net als een wandeling door een dennenbos - verfrist en 
zuivert de atmosfeer - speciaal geschikt voor gebruik in de sauna. 
 

6.50 

Niaouli synergie - 11 ml - Sjankara  
Neus en keel - opent de neus (o.a. bij sinusitis), geeft adem 
 

6.85 

Noordzee - 11 ml - Sjankara  
Zee-achtige geur, geeft energie 
 

15.10 

Orangerie Synergie - 5 ml - Sjankara  
relaxerend - geeft nieuwe energie, vooral als je in een dipje zit 
 

12.30 

Oranjebloesem synergie - 5 ml - Sjankara  
verfijnd parfum, afrodiserend, een weldaad voor de huid, ontspannend, en 
tegelijkertijd nieuwe energie gevend 
 

12.30 

Pompelmoes synergie - 11 ml - Sjankara  
Natuurlijke gewichtskontrole 
 

9.60 

Pranaforce - 30 ml – Pranarôm – TOPPRODUCT!!!  
Doodt bacteriën, zuivert de lucht, verlicht de luchtwegen bij irritatie 
 

12.95 

Provence - 11 ml - Sjankara  
Geeft rust en energie 
 

7.90 

Provence - 30 ml - Pranarôm  
Provençaalse sfeer, verfijnde geuren van lavendel en rozemarijn. 
 

12.95 

Ram - 11 ml - Sjankara  
21 maart - 20 april 
 

6.20 

Ravintsara synergie - 11 ml - Sjankara  
Luchtwegen - versterkt de immuniteit 
 

8.05 

Relax - 11 ml - Sjankara  
Genieten en ontspannen 
 

15.85 

Roos synergie - 5 ml - Sjankara  
verfijnd parfum, afrodiserende werking, goed voor de huid 
 

13.50 

Schorpioen - 11 ml - Sjankara  
24 oktober - 22 november 
 

7.60 

Set Astro-synergieën 12 x 11 ml  
Ram - Stier - Tweelingen - Kreeft - Leeuw - Maagd - Weegschaal - 
Schorpioen - Boogschutter - Steenbok - Waterman - Vissen 
 

115.14 
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Set Geurige Bloemen synergieën 4 x 11 ml + 3 x 5 ml  
Anjer, Gardenia, Iris, Jasmijn, Lelie, Oranjebloesem, Roos 
 

82.60 

Set Seizoenen synergieën 4 x 11 ml  
Lente-mix, Zomerwind, Herfstzon en Wintersprookje 
 

30.15 

Set Venus-lijn synergieën 3 x 5 ml + 1 x 11 ml  
Afrodite - Apollo - Eros - Magic Love 
 

50.95 

Sherazade Synergie - 11 ml - Sjankara  
sterk verfrissend en ontgeurend - geeft nieuwe energie 
 

7.30 

Steenbok - 11 ml - Sjankara  
22 december - 20 januari 
 

6.20 

Stier - 11 ml - Sjankara  
22 april - 20 mei 
 

11.60 

Sweet Roses Synergie - 5 ml - Sjankara  
werkt relaxerend - geeft nieuwe energie 
 

13.40 

Tweelingen - 11 ml - Sjankara  
22 mei - 21 juni 
 

7.75 

Vissen - 11 ml - Sjankara  
20 februari - 20 maart 
 

10.05 

Waterman - 11 ml - Sjankara  
21 januari - 19 februari 
 

6.20 

Weegschaal - 11 ml - Sjankara  
24 september - 23 oktober 
 

10.70 

Wintersprookje - 11 ml - Sjankara  
deze synergie geeft de frisheid van de citrussen, de warmte van kaneel en 
de mysterieuze ondertoon van roos, jasmijn en perubalsem. 
 

6.50 

Zen - 30 ml - Pranarôm  
Draagt bij tot rust, ontspanning en harmonie. 
 

12.95 

Zomerwind - 11 ml - Sjankara  
Een kruidige en verfrissende synergie voor zwoele zomeravonden. Verfrist, 
geeft rust en energie. 
 

6.50 
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AANWIJZINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VERSTUIVING 

De duur en intensiteit van de verstuiving variëren naar gelang de grootte van de 

kamer en het aantal personen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet 

verstuiven in de kamer van kinderen jonger dan 2 jaar, tenzij specifiek 

aangegeven. Let op de keuze van de gebruikte oliën (allergieën, irritatie, …). 

Plaats de verstuiver zodanig dat contact met het gezicht en de ogen wordt 

vermeden. Dieren reageren ook op de verstuiving! Uitwendig gebruik. Raadpleeg 

steeds uw aromatherapeut!!  

ADEM - RESPIRATION 
Stimuleert en verzorgt de luchtwegen. Geeft adem. 
Samenstelling: cajeput (Melaleuca minor), eucalyptus (Eucalyptus globulus), grove den 
(Pinus sylvestris), lavandin grosso (Lavandula x burnatii clone grosso), rozemarijn 
(Rosmarinus officinalis ct 1,8-cineol), rode tijm (Thymus vulgaris ct thymol). 

AFRODITE 
Een heerlijke afrodiserende synergie. Vooral dames appreciëren deze geur. 
Samenstelling: bergamot (Citrus aurantium ssp. bergamia – furocoumarine-free), citroen 
(Citrus limonum), palmarosa (Cymbopogon martinii var motia), ylang ylang (Cananga 
odorata forma genuina), lavendel (Lavandula angustifolia), roos absolue (Rosa 
centifolia), jasmijn absolue (Jasminum grandiflorum), benzoe essence absolue (Styrax 
benzoin, S. tonkinensis), atlasceder (Cedrus atlantica), mos absolue (Evernia prunastri), 
honing absolue (was van Apis mellefica), sandelhout (Santalum austrocaledonicum). 
Gebruik: verstuiven – als badolie (max. 3% in een drager) - zie ook massageolie 
afrodite. 

ALADDIN 
Samenstelling: linaloe, ylang ylang, limoen, sinaasappel, rozenhout, staartpeper, peper, 
bergamotblad, patchouli en vanille. 
Gebruik: verstuiven (aromastream, whisper, easy driver). 

ANJER 
Een bloemige olie met een kruidige ondertoon, heerlijk rustgevend. 
Samenstelling: ylang ylang (Cananga odorata forma genuina), kruidnagel (Caryophyllus 
aromaticus – knoppen), sandelhout (Santalum austrocaledonicum), virginische ceder 
(Juniperus virginiana). 
Gebruik: verstuiven, als badolie (max. 3% in een drager), massageolie (max. 3% in een 
drager). 

ANTI-MUG 
Muggen hebben een hekel aan deze geur en laten u dus met rust. 
Samenstelling: etherische olies van atlasceder (Cedrus atlantica), citronella 
(Cymbopogon nardus) , davana (Artemisia pallens), geranium (Pelargonium x asperum 
cv China), kruidnagel (Caryophyllus aromaticus), lavandin (Lavandula x burnatii clone 
grosso) 
Gebruik: als huid-olie of lotion op de huid aanbrengen; verdun hiervoor de etherische olie 
in een drager (tot 3% amandel-, jojoba- of een andere draagolie, hydraterende melk).  

ANTI-STRESS 
Geeft rust en verhoogt de stress-bestendigheid van mensen. 
Samenstelling : basilicum (Ocimum basilicum ct methylchavicol), marjolein (Origanum 
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majorana). 
Gebruik : verstuiven, massage (3% in een draagolie), bad (3% in een neutrale badolie). 

ANTI- TABAK 
Deze frisse synergie haalt vervelende tabaksgeurtjes uit de lucht. 
Samenstelling: lemongrass (Cymbopogon citratus), geranium (Pelargonium x asperum 
var. China), grove den (Pinus sylvestris), pepermunt (Mentha x piperita var. piperita, 
virginische ceder (Juniperus virginiana) 
Gebruik: verstuiven 

APOLLO 
Een heerlijke afrodiserende synergie, vooral geliefd door heren. 
Samenstelling: bergamot fcf (Citrus aurantium ssp bergamia – furocoumarine-free), 
limoen (Citrus aurantifolia), rosalina (Melaleuca ericifolia), palmarosa (Cymbopogon 
martinii var. motia), kardamon (Elateria cardamomum), piment (Pimenta racemosa), 
kaneel, tamala (ct.cinnamaldehyde), basilicum (Ocimum basilicum ct methyl-chavicol), 
siam-hout (Fokiena hodginsii), roos absolue (Rosa centifolia), jasmijn absolue (Jasminum 
grandiflorum), vetyver (vetiveria zizanoides), patchouli (Pogostemon cablin), sandelhout 
(Santalum austrocaledonicum). 
Gebruik: verstuiven, als badolie (max. 3% in een drager), zie ook massage-olie apollo-
synergie. 

CITRONEL’PLUS 
Bij deze synergie wordt de sterke geur van citronella gemaskeerd. 
Gebruik: Dit mengsel kan in een verdamper gebruikt worden maar is ook efficiënt in een 
brandertje, op een zakdoek of enkele druppels op de kussensloop 
Samenstelling: Zoete sinaasappel, Javaanse citronella, eucalyptus, citroeneucalyptus, 
Srilankese kaneel 

CITRUS 
Gebruik: Verspreid dit mengsel enkele minuten voor het slapen gaan op een kinderkamer 
en uw kind zal genieten van een zalige nachtrust in een zachtgeurende omgeving. 
Samenstelling: zoete sinaasappel, pompelmoes, mandarijn, citroen, bittere sinaasappel 

COMBAVA SYNERGIE 
Geeft rust, zodat je beter slaapt, zowel bij inslaap als doorslaap-problemen. 
Samenstelling: combavablad (Citrus hystrix ex. foliae), mandarijnblad (Citrus reticulata 
var. mandarina ex foliae), bittere sinaasappelblad (Citrus aurantium var. amara ex 
foliae). 
Gebruik: verstuiven, verdund in een drager (bijv. jojoba-olie) op de huid aanbrengen. 

CONCENTRATIE 
Voor studenten, chauffeurs... 
Samenstelling: o.a. citroenschil (Citrus limon), grove den (Pinus sylvestris), rode tijm 
(Thymus vulgaris ct thymol), rozemarijn (Rosmarinus officinalis ct borneon), West-
indische sandel (Amyris balsamifera) 
Gebruik: verstuiven (aromastream, whisper, easy driver). 

EDEL HOUT 
Een stimulerende en concentratie-verhogende synergie. 
Samenstelling: atlasceder (Cedrus atlantica), virginische ceder (Juniperus virginiana), 
rosalina (Melaleuca ericifolia), kaneel-tamala (ct.cinnamaldehyde), West-Indische sandel 
(Amyris balsamiflua). 
Gebruik: verstuiven. 
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ENERGY BOOST 
Samenstelling: pepermunt, eucalyptus globulus, kaneelbast, kruidnagelknop, rozenhout, 
kruidnagelblad, wintergreen, zwarte tijm en bonenkruid 
Gebruik: verstuiven (aromastream, whisper, easy driver). 

EROS 
Een sensuele synergie voor haar en hem. 
Samenstelling: synergie afrodite, synergie apollo. 
Gebruik: verstuiven, als badolie (max. 3% in een drager), zie ook massageolie eros-
synergie. 

EUCALY’PLUS 
Gebruik: verstuiving, inhalatie (3 druppels in damppot met heet water). 
Samenstelling: eucalyptus, zoete sinaasappel, citroen, hô-hout  

EXOTISCH  
Breng een warme, zwoele, tropische atmosfeer in huis… 
Samenstelling: bergamot (Citrus aurantium ssp amara), rosalina (Melaleuca ericifolia), 
ylang ylang (Cananga odorata forma genuina), benzoe essence absolue (Styrax benzoe, 
S. tonkinensis), sandelhout (Santalum austrocaledonicum), virginische ceder (Juniperus 
virginiana). 
Gebruik: verstuiven. 

GARDENIA 
Een mysterieuze bloemige geur. Fris, rustbrengend en geeft tegelijkertijd nieuwe 
energie. 
Samenstelling: geranium (pelargonium x asperum cv China), bergamot (Citrus aurantium 
ssp bergamia), sinaasappelblad (Citrus aurantium ssp amara), rosalina (Melaleuca 
ericifolia), atlasceder (Cedrus atlantica), vetyver (Vetyveria zizanoides), jasmijn absolue 
(Jasminum grandiflorum), roos absolue (Rosa centifolia), zoete sinaasappel (Citrus 
sinensis). 
Gebruik: verstuiven. 

GOOD MORNING 
Om de dag fris en met volle energie aan te vatten. 
Samenstelling: virg. ceder, eucalyptus, jeneverbes, koriander, lemongrass, rozemarijn 
borneon... 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie), bad of douche (3% in neutrale 
badolie, bad- of douchegel). 

GOOD NIGHT 
Bevordert een goede nachtrust, zowel voor mensen die moeilijk inslapen als voor mensen 
die problemen hebben met doorslapen. Deze synergie reduceert tevens de 
stressgevoeligheid. 
Samenstelling: o.a. echte lavendel, marjolein, rozenhout, sandelhout, verbena syndest. 
Gebruik: voor het slapengaan : verstuiven, massage (3% in een draagolie), bad of 
douche (3% in neutrale badolie, bad- of douchegel). 

GOOD NIGHT BABY 
Bevordert de nachtrust, speciaal voor baby’s en kleine kinderen. 
Samenstelling: o.a. lavandin, mandarijn, zoete sinaasappel, sandelhout. 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie) 

HARMONY 
Brengt evenwicht, zuivert de atmosfeer, voor lichaam en geest. 
Samenstelling: echte kamille (Matricaria recutita), atlasceder (Cedrus atlantica), rosalina 
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(Melaleuca ericifolia). 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie), bad of douche (3% in neutrale 
badolie, bad- of douchegel). 

HERFSTZON 
De “indian summer” synergie. Brengt tijdens de korter wordende dagen de zon in huis. 
Geeft rust en energie tegelijkertijd. Een “optimistische” olie. 
Samenstelling: mandarijn (Citrus reticulata var. mandarina), grove den (Pinus 
sylvestris), kruidnagel (Caryophyllus aromaticus – knoppen), sandelhout 
(Santalum austrocaledonicum), Virginische ceder (Juniperus virginiana). 
Gebruik: verstuiven. 

HIGHWAY 
Deze synergie verfrist de atmosfeer in de auto, en houdt de bestuurder alert. 
Samenstelling: etherische olies van   lemongrass, palmarosa, pepermunt, rozemarijn 
(borneon), sandelhout... 
Gebruik: verstuiven met de Sjankara Easy-Driver, of een druppeltje op een zakdoek en 
geregeld aan snuffelen. 

HYSOP SYNERGIE 
Bevordert de ademhaling en stimuleert het immuunsysteem. Zelfs geschikt voor baby’s. 
Geeft verlichting bij allergische luchtwegenklachten. 
Samenstelling: balsemspar (Abies balsamea), grove den (Pinus sylvestris), eucalyptus 
(Eucalyptus globulus), hysop decumbens (Hyssopus officinalis var. decumbens), hysop 
(Hyssopus officinals var. officinalis), niaouli (Melaleuca viridiflora quinquenervia), 
ravintsara (Cinnamomum camphora var.ravintsara). 
Gebruik: verstuiven. 

HYSOP SYNERGIE voor kinderen 
Bevordert de ademhaling en stimuleert het immuunsysteem. Zelfs geschikt voor baby’s. 
Geeft verlichting bij allergische luchtwegenklachten. 
De aanpassingen voor baby's en kinderen zijn: minder hyssop officinalis en meer hyssop 
decumbens, eucalyptus smithii i.p.v. eucalyptus globulus en toevoeging van cajeput. 
Samenstelling : balsemspar (Abies balsamea), grove den (Pinus sylvestris), eucalyptus 
(Eucalyptus smithii), hyssop decumbens (Hysopus officinalis var. decumbens), hyssop 
(Hyssopus officinalis var. officinalis), niaouli (Melaleuca viridiflora 
quinquenervia),  Cajeput (Melaleuca leucadendron) ravintsara (Cinnamomum camphora 
var. ravintsara). 
Gebruik: verstuiven 

IMMUNO’PLUS 
Samenstelling: zeeden, zoete sinaasappel, eucalyptus, mandravasarotra, hô-hout, 
akkermunt 
Gebruik: verstuiven 

IRIS 
Een energie gevende bloemige synergie. 
Samenstelling: grove den(Pinus sylvestris),bergamot fcf (Citrus aurantium ssp bergamia 
furocoumarine-free),rosalina(Melaleuca ericifolia),spijk (Lavandula stoechas),jasmijn 
absolue (Jasminum grandiflorum),sandelhout (Santalum spicatum),virginische ceder 
(Juniperus virginiana). 
Gebruik: verstuiven. 

JASMIJN 
Verfijnd parfum, afrodiserend, een weldaad voor de huid, ontspannend en tegelijkertijd 
nieuwe energie gevend. Een steuntje in de rug voor bijvoorbeeld depressieve mensen. 
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Samenstelling: o.a. jasmijn, ylang ylang, Nieuw Caledonisch sandelhout. 
Gebruik: verstuiven, in massage- of badolie (tot 3% in een neutrale drager). 

JOY 
Deze synergie geeft helderheid, geeft energie als alles teveel wordt en bestrijdt 
zwaarmoedigheid. 
Basilicum geeft rust, vermindert stressgevoeligheid, stilt angst en geeft energie bij 
mentale uitputting. 
Dragon geeft energie bij emotionele en mentale vermoeidheid en verdrijft 
neerslachtigheid. 
Echte kamille gaat nerveusheid en spanningen tegen, vooral in crisissituaties, voor wie 
het niet meer ziet zitten. 
Eucalyptus geeft adem, ook op emotioneel vlak, voor wie de druk van buitenaf niet meer 
aankan. Ze verbetert de concentratie, bestrijdt irrationele gedachten en verwarring. 
Piment werkt stimulerend bij energiegebrek. 
Sinaasappelblad geeft weer zin in het leven, bij zwaarmoedigheid, neerslachtigheid, in 
het bijzonder in geval van midlifecrisis. 
Wierook werkt stimulerend bij mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven, 
verbindt ons met onze spiritualiteit en is tegelijkertijd aardend. 
Gebruik : verstuiven, bad, massage (tot 3% in een neutrale drager). 
Samenstelling : Boswellia rivae, Matricaria recutita, Anthemis nobilis, Ocimum basilicum 
ct methylchavicole, Pimenta racemosa, Artemisia dracunculus, Citrus aurantium ssp. 
amara ex foliae, Pogostemon cablin. 

KERSTSFEER 
Zacht, rustgevend, verwarmend. Ideaal voor de periode rond de winterzonnewende. 
Samenstelling: grove den (Pinus sylvestris), zoete sinaasappel (Citrus sinensis), kaneel-
tamala (ct.cinnamaldehyde), kruidnagel (Caryophyllus aromaticus – knoppen), atlasceder 
(Cedrus atlantica). 
Gebruik: verstuiven 

LELIE 
Een bloemige, fris-zoete synergie. Rustgevend. 
Samenstelling: bergamot (Citrus aurantium ssp bergamia), geranium (Pelargonium x 
asperum var. China), lavendel (Lavandula angustifolia), sandelhout (Santalum 
austrocaledonicum), vanille CO2-extract (Vanilla planifolia). 
Gebruik: verstuiven 

LENTEBRIES 
Een frisse, activerende synergie. Ook geschikt om onaangename geurtjes weg te nemen. 
Samenstelling: pompelmoes (Citrus paradisi), lemongrass (Cymbopogon citratus), zoete 
sinaasappel (Citrus sinensis), rosalina (Melaleuca ericifolia), sandelhout (Santalum 
austrocaledonicum), virginische ceder (Juniperus virginiana). 
Gebruik: verstuiven. 

MAGIC LOVE 
Een zwoele, sensuele synergie. 
Samenstelling: zoete sinaasappel (Citrus sinensis), bergamot (Citrus aurantium ssp 
bergamia), geranium (Pelargonium x asperum var. China), ylang ylang (Cananga odorata 
forma genuina), jasmijn absolue (Jasminum grandiflorum), sandelhout 
(Santalum austrocaledonicum), vanille CO2-extract (Vanilla planifolia). 
Gebruik: verstuiven. 

MEDITATIE (Sjankara) 
Geeft rust na een drukke dag. Brengt mensen in een meditatieve toestand. 
Samenstelling: grove den (Pinus sylvestris), jeneverbes (Juniperus communis ex herba), 
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manilla-elemi (Canarium luzonicum), sandel (Santalum austrocaledonicum), wierook 
(Boswellia carterii). 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie) 

MEDITATION (Pranarôm) 
Samenstelling: atlasceder, pompelmoes, exotische basilicum, wierook, akkermunt, 
narduskruid uit de Himalaya 
Gebruik: verstuiven 

MISTRAL 
Samenstelling: Lavandin grosso en super, manilla-elemi, geranium, ylang ylang, linaloe, 
nerolina, patchouli 
Gebruik: verstuiven  

MYSTIQUE 
Samenstelling: Vetyver, patchouli, pokhout, ylang ylang, bittere sinaasappel, kruidnagel, 
kaneelbast, italiaanse strobloem, zilverspar  
Gebruik: verstuiven 

NAALDWOUD 
Geeft nieuwe adem, net als een wandeling door een dennenbos. Verfrist en zuivert de 
atmosfeer. Speciaal geschikt voor gebruik in de sauna. 
Samenstelling: grove den (Pinus sylvestris), eucalyptus (Eucalyptus globulus), cipres 
(Cupressus sempervirens var. stricta), lavandin (Lavandula x burnatii clone grosso), 
atlasceder (Cedrus atlantica). 
Gebruik: verstuiven – in de sauna: enkele druppels samen met het water op de hete 
stenen gieten. 

NIAOULI SYNERGIE 
Opent de neus (o.a. bij sinusitis), geeft adem. 
Samenstelling: saro (cinnamosma fragrans), grove den (Pinus sylvestris), niaouli 
(Melaleuca viridiflora quinquenervia), rode tijm (Thymus vulgaris ct thymol), balsemspar 
(abies balsamea). 
Gebruik: verstuiven, inhaleertas. 

NOORDZEE 
Samenstelling: lork, picea, manilla, NC sandelhout, rozenhout, ylang, limoen en 
siamhout. 
Gebruik: verstuiven 

ORANGERIE 
Samenstelling: Bergamot, bittere en zoete sinaasappel, sinaasappelblad, linaloe, 
oranjebloesem, Indiaas sandelhout, ylang ylang, moeraspalm en bijvoet. 
Gebruik: verstuiven 

ORANJEBLOESEM 
Verfijnd parfum, afrodiserend, een weldaad voor de huid, ontspannend, en tegelijkertijd 
nieuwe energie gevend. 
Samenstelling: oranjebloesem, sinaasappelblad, Nieuw Caledonisch sandelhout. 
Gebruik: verstuiven, in massage- of badolie (tot 3% in een neutrale drager). 

POMPELMOES SYNERGIE 
Natuurlijke gewichtscontrole, pompelmoes reguleert de vetstofwisseling, scharlei 
reguleert de hormoonhuishouding, basilicum reduceert faalangst, voor mensen die willen 
afvallen, maar tegelijk bang zijn erin te mislukken. Ondersteunend bij cellulite. 
Samenstelling: pompelmoes (Citrus paradisi), basilicum (Ocimum basilicum ct 
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methylchavicol), scharlei (Salvia sclarea). 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie), inname (3 x daags 1 druppel). 

Pranaforce (Pranarôm) 
Samenstelling: 100% BIO etherische oliën: Cajeput, Lavandin super, Eucalyptus radiata, 
Eucalyptus globulus, Niaouli, Rozemarijn cineolhoudend, Grove den, Pepermunt, 
Ravintsara. 
Gebruik: verstuiven via ultrason of lokaal aanbrengen  

PROVENCE (Sjankara) 
Samenstelling: echte lavendel, basilicum mc, rozemarijn borneon/cineol/verbenon en 
thymus zygis linalol/ thymol. 
Gebruik: verstuiven 

PROVENCE (Pranarôm) 
Samenstelling: citroenschil, Lavandin, eucalyptus en rozemarijn 
Gebruik: verstuiven 

RAVINTSARA SYNERGIE 
Stimuleert het immuunsysteem, zeker in periodes van besmettelijke ziektes. Geeft meer 
adem. 
Samenstelling: ravintsara (Cinnamomum camphora var.ravintsara), eucalyptus 
(Eucalyptus australiana var. radiata), saro (Cinnamosma fragrans). 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie), bad (3% in neutrale badolie). 

RELAX 
De naam zegt het zelf : geeft rust. 
Samenstelling: lavendel (Lavandula angustifolia, mandarijnblad (Citrus reticulata var. 
mandarina ex foliae), bergamot fcf (Citrus aurantium subsp. bergamia), marjolein 
(Origanum majorana), honing essence absolue (Apis melefica – was), sandelhout 
(Santalum austrocaledonicum). 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie), bad (3% in neutrale badolie). 

ROOS 
Verfijnd parfum, afrodiserende werking, goed voor de huid. 
Samenstelling: roos, rosalina, Nieuw Caledonisch sandelhout. 
Gebruik: verstuiven, in massage- of badolie (tot 3% in een neutrale drager). 

SHERAZADE 
Samenstelling: Citroeneucalyptus, manilla‐elemi, linaloe, limoen, citroen, litsea, bittere 
sinaasappel, rosalina, koriander, benzoe en khella 
Gebruik: verstuiven 

SWEET ROSES 
Samenstelling: Atlasceder, roos absolue, rozenhout, linaloe, geranium, benzoe, karwij en 
limoen 
Gebruik: verstuiven 

WINTERSPROOKJE 
Deze synergie geeft de frisheid van de citrussen, de warmte van kaneel en de 
mysterieuze ondertoon van roos, jasmijn en perubalsem. 
Samenstelling: zoete sinaasappel (Citrus sinensis), citroen (Citrus limon), mandarijn 
(Citrus reticulata var. mandarina), kaneel tamala (ct.cinnamaldehyde), basilicum 
(Ocimum basilicum ct methylchavicol), marjolein (Origanum majorana), roos absolue 
(Rosa centifolia), jasmijn absolue (Jasminum grandiflorum), westindische sandel (Amyris 
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balsamiflua), perubalsem (Myroxylon balsamum). 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie). 

ZEN 
Samenstelling: zoete sinaasappel, citroenlitsea, atlasceder, mandarijn 
Gebruik: verstuiven 

ZOMERWIND 
De sfeer van een verfrissende zomeravond : een frisse wind na een warme dag, bezorgt 
rust, en geeft tegelijkertijd nieuwe energie. 
Samenstelling: bergamot fcf (Citrus aurantium subsp. bergamia), pompelmoes (Citrus 
paradisi), basilicum (Ocimum basilicum ct. methylchavicol),  rosalina (Melaleuca 
ericifolia), rode tijm (Thymus vulgaris ct thymol), atlasceder (Cedrus atlantica). 
Gebruik: verstuiven, massage (3% in een draagolie), bad (3% in neutrale badolie). 

 

ASTRO-synergieën 

Dit zijn speciale mélanges van etherische oliën. Voor elk dierenriemteken bestaat een 

aparte samenstelling, die een afspiegeling is van het karakter waar een teken voor staat. 

Zij ondersteept het kenmerkende karakter van een sterrenbeeld. Deze mélanges kunnen 

verstoven worden, of, gebruikt worden als basis voor parfum of eau de toilette, of in een 

basisolie of neutrale huidmelk gebruikt worden als massage- of huidverzorgende olie. 

Parfum: Voor het maken van een parfum mengt u ca.2.5ml (40druppels) astro-synergie 

met 10ml jojoba-olie. U kunt ook alcohol (90%) gebruiken in plaats van jojoba-olie. 

Eau de toilette: U mengt ca.2.5ml (40druppels) van de gewenste astro-synergie met 

50ml alcohol (90%). Dit mengsel kunt u in een navulbare verstuiver doen. Even 

schudden voor gebruik 

 

ram 21/3 - 20/4 
lemongrass,zwarte 
peper,piment,rozemarijn,kaneel,ceder   

stier 21/4 - 20/5  citroen,palmarosa,rosalina,munt,sandel,vetyver 

tweelingen  21/5 - 21/6  bergamot,lavandin,scharlei,rozenhout,rozemarijn  

kreeft  22/6 - 22/7  geranium,perubalsem,roos,vanille CO2  

leeuw  23/7 - 23/8  geranium,gember,mandarijn,sinaasappel,kaneel  

maagd  24/8 - 23/9  lavandin,scharlei,bergamot,kaneel,komijn,roos,sandel  

weegschaal  24/9 - 23/10  geranium,rozenhout,lavandin,roos  

schorpioen  
24/10 - 
22/11  

sinaasappel,kaneel,gember,kalmoes,peper,sandel  

boogschutter  
23/11 - 
21/12  

geranium,gember,scharlei,rozemarijn,kaneel  

steenbok  22/12 - 20/1  bonenkruid,jeneverbes,den,ceder  

waterman  21/1 - 19-2  bergamot,sinaasappel,lavandin,rosalina,niaouli,scharlei  

vissen  20/2-20/3  ylang ylang,patchouli,vetyver  


