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Algemene informatie 
Ylang-Ylang olie van Mamado is een huidverzorgende olie met een zoete 
bloemige geur die helpt te ontspannen. In een aromabrander of diffuser 
verspreidt het een heerlijke bloemige geur.

Ylang-ylang olie heeft een jasmijnachtige, zoete en opvallend prikkelende 
geur. Deze olie is in het algemeen koortswerend en weerstand verhogend, 
brengt een vette huid in balans en kan gebruikt worden om broze nagels te 
versoepelen. Ook is een bad met Ylang
Ylang-ylang olie is het meest bekend om gespleten haarpunten en 
haaruitval. 

Achtergrond & geschiedenis 
In het begin van de 20ste eeuw ontdekten onderzoekers dat de olie kon helpen tegen malaria, tyfus, 
darminfecties en dat het een kalmerende werking had op het hart. In de Stille Zuidzee gebruikten 
vrouwen ylang-ylang gemengd met kokosolie voor haar en huid en om koorts en infecties te 
voorkomen. 

De naam betekent `de bloem der bloemen` en komt van het Maleise `alang 
ilang` dat verwijst naar bloemen die wiegen in de wind. De bloemen van deze 
boom (Cananga odorata) kunnen zachtpaars, rode of geel zijn. De gele 
bloemen brengen de beste kwaliteit voort.
In de natuur verspreiden de bloemen met name ‘s nachts een sterkere, 
betoverende geur, dit om de juiste nachtvlinders te lokken.

 
 
 

Gewicht  305 gram 

Afmetingen  3,5 × 5,5 × 16 cm

Bestelling  150 ml 

Merk  Mamado 

Herkomst  Engeland 

Ingrediënten  prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, helianthus Annuus (zonnebloem) 

zaadolie, Cananga Odorata flower oil

Houdbaarheid  12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie

Verpakking  Glazen fles met hersluitbare dop

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________
Baking Soda NL – Canadabaan 7 – 5388RT 

_______________________ Informatieblad
 

Ylang olie van Mamado is een huidverzorgende olie met een zoete 
bloemige geur die helpt te ontspannen. In een aromabrander of diffuser 
verspreidt het een heerlijke bloemige geur. 

ylang olie heeft een jasmijnachtige, zoete en opvallend prikkelende 
geur. Deze olie is in het algemeen koortswerend en weerstand verhogend, 
brengt een vette huid in balans en kan gebruikt worden om broze nagels te 
versoepelen. Ook is een bad met Ylang-ylang is zeer ontspannend. 

ylang olie is het meest bekend om gespleten haarpunten en 

 

Ylang-ylang olie wordt traditioneel gebruikt in de 
huidverzorging en parfumindustrie. Het maakt ook deel uit 
van ‘Chanel 5’. De olie is niet geschikt voor inwendig 
gebruik. 

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als 
consumptie. 
 

In het begin van de 20ste eeuw ontdekten onderzoekers dat de olie kon helpen tegen malaria, tyfus, 
darminfecties en dat het een kalmerende werking had op het hart. In de Stille Zuidzee gebruikten 

ylang gemengd met kokosolie voor haar en huid en om koorts en infecties te 

De naam betekent `de bloem der bloemen` en komt van het Maleise `alang 
ilang` dat verwijst naar bloemen die wiegen in de wind. De bloemen van deze 

ga odorata) kunnen zachtpaars, rode of geel zijn. De gele 
bloemen brengen de beste kwaliteit voort. 
In de natuur verspreiden de bloemen met name ‘s nachts een sterkere, 
betoverende geur, dit om de juiste nachtvlinders te lokken. 

cm 

prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, helianthus Annuus (zonnebloem) 

zaadolie, Cananga Odorata flower oil 

12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie

Glazen fles met hersluitbare dop 
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ylang olie wordt traditioneel gebruikt in de 
huidverzorging en parfumindustrie. Het maakt ook deel uit 

hanel 5’. De olie is niet geschikt voor inwendig 

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als 

In het begin van de 20ste eeuw ontdekten onderzoekers dat de olie kon helpen tegen malaria, tyfus, 
darminfecties en dat het een kalmerende werking had op het hart. In de Stille Zuidzee gebruikten 

ylang gemengd met kokosolie voor haar en huid en om koorts en infecties te 

ilang` dat verwijst naar bloemen die wiegen in de wind. De bloemen van deze 

prunus amygdalus dulcis (zoete amandel) olie, helianthus Annuus (zonnebloem) 

12 maanden na opening van de fles en ingebruikname van de olie 

_______________________________________________________________________________  

info@bakingsoda.nl – www.bakingsoda.nl 


