Informatie Tea Tree olie
Algemene informatie
Tea Tree Olie is ideaal voor de reiniging, het zuiveren en het vernieuwen van de huid. Tea Tree olie is
bekend om zijn medische eigenschappen en wordt al jaren gebruikt als een natuurlijke antiseptische,
antibacteriële behandeling voor huidaandoeningen.
Tea Tree olie kan niet een oorzaak van een kwaal bestrijden, maar heeft wel meerdere eigenschappen
die het lichaam bij het genezingsproces positief ondersteunen. De olie heeft een schimmelwerende
werking en is pijnstillend, vermindert jeuk en remt de ontwikkeling van bacteriën. De olie is in vet
oplosbaar en daardoor heeft het een goed vermogen om diep in de huid en de daaronder liggende
weefsels door te dringen. Deze olie stimuleert het afweersysteem van het lichaam.

Toepassingen
Tea Tree olie kan gebruikt worden voor velerlei behandelingen:
- het is desinfecterend
- voorkomt besmetting
- tegen pijnklachten
- tegen infecties
- bevordert de genezing
- tegen schimmels
- tegen acne
- tegen virussen
- tegen bacteriën
- is helend bij huidontstekingen
Eigenlijk mag een flesje Tea Tree olie in het medicijnkastje niet
ontbreken. Ook op vakantie aan aanrader: neemt in de bagage
weinig ruimte in, maar kan veel problemen voorkomen en
aanpakken.

Goed bewaren
Enkele tips en aanwijzingen om langer van de Tea Tree olie te kunnen genieten:
- Tea Tree olie is gevoelig voor licht en lucht. Sluit het flesje steeds goed af, zet het niet in het licht. Bij
voorkeur bewaren in de originele bruine fles.
- Schenk de olie niet over in plastic flesjes. De olie kan het kunststof aantasten.
- Bewaar de Tea Tree olie koel. Dus niet in de zon, bij de verwarming, kachel of anderzijds.
- Tea Tree olie mag alleen uitwendig worden gebruikt en kan de ogen irriteren. Let dus vooral op
kinderen dat zij hier niet aankomen!

Aroma
Doe enkele druppels olie in een aromabrander met heet water. Insecten mijden de geur van Tea Tree
olie en de ruimte zal een frisse, opwekkende geur krijgen!

Achtergrond & geschiedenis
Van oorsprong groeien deze bomen in Australië, voornamelijk
aan de oostkust in Bungawalbyn Vallay in het gebied tussen Port
Macquarie en Cape York. De bladeren en twijgen, die nodig zijn
voor het maken van de olie, werden tot 1980 met de hand
geoogst. Dit was een moeilijk en zwaar karwei in het moerassige
en erg warme gebied. Door de toegenomen vraag naar de olie
zijn er grote plantages ontstaan, om de productie te verhogen en om economischer te kunnen werken.
Op kleinere schaal wordt de theeboom ook in Zimbabwe, India en Indonesië geteeld.
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