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Algemene informatie 

Jojoba olie werkt hydraterend en heeft vele 

haar en lichaam; als haarconditioner, massage olie, lippenbalsem, en make

verwijderaar. Tegen acne is deze olie zeer geschikt aangezien het de poriën niet 

verstopt. 

De olie is zeer aangenaam voor de huid. Het trekt snel

een zijdezacht huidgevoel. De olie is zeer stabiel en vrijwel niet aan bederf 

onderhevig. 

 

 

Toepassingen 

Voeg een kleine hoeveelheid jojoba 

conditioner. Voor een diepe reiniging van uw 

uw douchegel of in een verzachtend ligbad.

Als babylotion is het heerlijk zacht voor de huid, maar ook volwassen mannen 

gebruiken het na het scheren om de huid weer zacht en aangenaam te maken.

 

Achtergrond & Geschiedenis 

Jojoba olie wordt geperst uit de zaden van de 

woestijnplant die oorspronkelijk afkomstig is uit het noorden van Mexico en het zuiden van de 

Verenigde Staten. De botanist H.F. Link is verantwoordelijk voor de we

jojoba. Hij vernoemde de woestijnplant allereerst naar zijn collega, de heer T.W. Simmonds. Echter, de 

botanist verwarde de jojobazaden met zaden die hij had verzameld uit China en kwam zo op de naam 

Simmondsia chinensis. Internationale naamgevingregels bepalen dat, als een naam eenmaal is 
gegeven deze niet meer mag worden aangepast.

Mexico werd tussen 1519 en 1521 veroverd door Hernan Cortes, een Spaanse conquistador. Verhalen 

gaan dat hij de jojobaplant haar naam gaf. Een meer geloofwaardige opvatting is dat de naam 

afkomstig is van de inheemse bevolking zelf en door de westerse waar

overgenomen. Een eerste beschrijving dateert uit 1769 en kwam van pater Junipero Serra, een 
Spaanse Jezuïet. 

De eerste commerciële aandacht dateert uit 1933. Een verfproducent 

onderzocht de eigenschappen van de olie hopende deze te ku

in verfmengsels, echter zonder succes. Tussen 1943 en 1945 diende de olie 

het leger als machine olie en smeerolie voor machinegeweren. In 

tegenstelling tot petroleum liepen machinegeweren gesmeerd met jojoba

niet vast en ook bleek de olie zeer hitte bestendig. Na de oorlog werd de olie 

min of meer weer vergeten. 
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Jojoba olie werkt hydraterend en heeft vele toepassingen. Geschikt voor huid, 

haar en lichaam; als haarconditioner, massage olie, lippenbalsem, en make-up 

verwijderaar. Tegen acne is deze olie zeer geschikt aangezien het de poriën niet 

De olie is zeer aangenaam voor de huid. Het trekt snel in, is niet kleverig en geeft 

een zijdezacht huidgevoel. De olie is zeer stabiel en vrijwel niet aan bederf 

 olie toe aan uw favoriete shampoo of 

conditioner. Voor een diepe reiniging van uw huid, voeg een paar druppels toe aan 

uw douchegel of in een verzachtend ligbad. 

Als babylotion is het heerlijk zacht voor de huid, maar ook volwassen mannen 

gebruiken het na het scheren om de huid weer zacht en aangenaam te maken.

Jojoba olie wordt geperst uit de zaden van de Simmondsia chinensis (de jojobastruik) een 

woestijnplant die oorspronkelijk afkomstig is uit het noorden van Mexico en het zuiden van de 

Verenigde Staten. De botanist H.F. Link is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke naamgeving van 

jojoba. Hij vernoemde de woestijnplant allereerst naar zijn collega, de heer T.W. Simmonds. Echter, de 

botanist verwarde de jojobazaden met zaden die hij had verzameld uit China en kwam zo op de naam 

ernationale naamgevingregels bepalen dat, als een naam eenmaal is 
gegeven deze niet meer mag worden aangepast. 

Honderden jaren geleden werd jojoba olie al gebruikt door de 

inheemse bevolking van de Sonora-woestijn en aangrenzende 

gebieden. Zij gebruikten de olie voornamelijk uitwendig voor 

cosmetische doeleinden, en voor de behandeling van 

huidafwijkingen en wonden. Ook waardeerde de inheemse 

bevolking de olie om de prachtige glans die het gaf bij het 

gebruik voor het haar. 

De eerste plantages zijn in de VS eind jaren 70 aangelegd. 

Daarvoor werd jojoba olie uitsluitend gewonnen uit de zaden van 

in het wild groeiende struiken. Tegenwoordig zijn er ook 

plantages in Zuid-Amerika, Australië, India, Israël, Nigeria en 
Egypte. 

Mexico werd tussen 1519 en 1521 veroverd door Hernan Cortes, een Spaanse conquistador. Verhalen 

gaan dat hij de jojobaplant haar naam gaf. Een meer geloofwaardige opvatting is dat de naam 

afkomstig is van de inheemse bevolking zelf en door de westerse waarnemers min of meer is 

overgenomen. Een eerste beschrijving dateert uit 1769 en kwam van pater Junipero Serra, een 

De eerste commerciële aandacht dateert uit 1933. Een verfproducent 

onderzocht de eigenschappen van de olie hopende deze te kunnen toepassen 

in verfmengsels, echter zonder succes. Tussen 1943 en 1945 diende de olie 

het leger als machine olie en smeerolie voor machinegeweren. In 

tegenstelling tot petroleum liepen machinegeweren gesmeerd met jojoba olie 

ie zeer hitte bestendig. Na de oorlog werd de olie 
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toepassingen. Geschikt voor huid, 

up 

verwijderaar. Tegen acne is deze olie zeer geschikt aangezien het de poriën niet 

in, is niet kleverig en geeft 

huid, voeg een paar druppels toe aan 

Als babylotion is het heerlijk zacht voor de huid, maar ook volwassen mannen 

gebruiken het na het scheren om de huid weer zacht en aangenaam te maken. 

ojobastruik) een 

woestijnplant die oorspronkelijk afkomstig is uit het noorden van Mexico en het zuiden van de 

tenschappelijke naamgeving van 

jojoba. Hij vernoemde de woestijnplant allereerst naar zijn collega, de heer T.W. Simmonds. Echter, de 

botanist verwarde de jojobazaden met zaden die hij had verzameld uit China en kwam zo op de naam 

ernationale naamgevingregels bepalen dat, als een naam eenmaal is 

Honderden jaren geleden werd jojoba olie al gebruikt door de 

woestijn en aangrenzende 

de olie voornamelijk uitwendig voor 

cosmetische doeleinden, en voor de behandeling van 

huidafwijkingen en wonden. Ook waardeerde de inheemse 

bevolking de olie om de prachtige glans die het gaf bij het 

S eind jaren 70 aangelegd. 

olie uitsluitend gewonnen uit de zaden van 

in het wild groeiende struiken. Tegenwoordig zijn er ook 

Amerika, Australië, India, Israël, Nigeria en 

Mexico werd tussen 1519 en 1521 veroverd door Hernan Cortes, een Spaanse conquistador. Verhalen 

gaan dat hij de jojobaplant haar naam gaf. Een meer geloofwaardige opvatting is dat de naam 

nemers min of meer is 

overgenomen. Een eerste beschrijving dateert uit 1769 en kwam van pater Junipero Serra, een 
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