
Algemene informatie 

Neroli of Citrus Aurantium Bigaradia

aromatisch water. Het wordt gemaakt van bloesemblaadjes 

van citrusvruchten zoals sinaasappels.

 

Oranjebloesemwater wordt gebruikt als basis voor bloemige 

deodorants en is vaak een ingrediënt in gebak en desserts 

van het Indiase subcontinent en het Midden

Voor de algemene huidverzorging, voor een onzuivere, 

gevoelige en rijpe huid, couperose en huidirritaties.

Dit aroma is ook lekker om toe te voegen bij het maken van 

gebak en desserts om een lekkere sinaasappelsmaak te 

krijgen zonder dat de smaak overheerst.

 

 

Achtergrond & Geschiedenis 

Oranjebloesemwater is een hydrolaat. Hydrolaten zijn 

bijproducten van de waterdampdestillatie van 

bloesemblaadjes. Hiervoor wordt de bloesem in een ketel 

gegoten waarin hete stoom wordt geblazen. De

waarna het door een koelsysteem geleid wordt, waar het condenseert en in een reservoir wordt 

opgevangen. Dit water-olie-mengsel scheidt zich weer, de etherische olie drijft naar boven en kan 

worden afgeroomd. Wat overblijft is een geurig bloemenwater. Het bevat de wateroplosbare stoffen 

van de oranjeblaadjes en ongeveer 0,1 tot 0,5% etherische olie. Dit water ruikt fijner dan 

etherische olie en is ook in werking zachter.

Oranjebloesemessenreis de synthetisch

 

 

 

 

 

Gewicht  400 gram 

Afmetingen  5,5 × 5,5 × 18 cm 

Bestelling  245 ml 

Merk  Samra 

Herkomst  Pakistan 

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop
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Informatie Oranjebloesemwater
 

Citrus Aurantium Bigaradia is een natuurlijk 

aromatisch water. Het wordt gemaakt van bloesemblaadjes 

van citrusvruchten zoals sinaasappels. 

Oranjebloesemwater wordt gebruikt als basis voor bloemige 

deodorants en is vaak een ingrediënt in gebak en desserts 

ent en het Midden-Oosten. 

Voor de algemene huidverzorging, voor een onzuivere, 

gevoelige en rijpe huid, couperose en huidirritaties. 

Dit aroma is ook lekker om toe te voegen bij het maken van 

gebak en desserts om een lekkere sinaasappelsmaak te 

der dat de smaak overheerst. 

Oranjebloesemwater is een hydrolaat. Hydrolaten zijn 

bijproducten van de waterdampdestillatie van 

bloesemblaadjes. Hiervoor wordt de bloesem in een ketel 

gegoten waarin hete stoom wordt geblazen. De stoom lost de etherische olie van de bloesem op, 

waarna het door een koelsysteem geleid wordt, waar het condenseert en in een reservoir wordt 

mengsel scheidt zich weer, de etherische olie drijft naar boven en kan 

d. Wat overblijft is een geurig bloemenwater. Het bevat de wateroplosbare stoffen 

van de oranjeblaadjes en ongeveer 0,1 tot 0,5% etherische olie. Dit water ruikt fijner dan 

etherische olie en is ook in werking zachter. 

Oranjebloesemessenreis de synthetische versie van oranjebloesemwater. 

Glazen fles met hersluitbare dop 
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Oranjebloesemwater  

stoom lost de etherische olie van de bloesem op, 

waarna het door een koelsysteem geleid wordt, waar het condenseert en in een reservoir wordt 

mengsel scheidt zich weer, de etherische olie drijft naar boven en kan 

d. Wat overblijft is een geurig bloemenwater. Het bevat de wateroplosbare stoffen 

van de oranjeblaadjes en ongeveer 0,1 tot 0,5% etherische olie. Dit water ruikt fijner dan 
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