
Op de geïrriteerde huid aanbrengen zo vaak als 
nodig is. Maak na 2/3 dagen een nieuw potje en 
halveer het aantal druppels essentiële olie bij 
klachten vermindering. Stop na 2 weken met dit 
recept.

Vul een klein potje  
(voor 2 à 3 dagen gebruik) met:

2 dr. Clove
2 dr. Frankincense
2 dr. Peppermint

2 dr. Vetiver
5 dr. Copaiba

3 dr. Jeneverbes

aanvullen met:
Hand & Bodylotion (en evt.  

met een 1/2 theelepel  
groene leem

Processierups

Ondersteunende zalf  
bij jeuk en huidirritatie

Contact
www.jouwaromacoach.nl

marian@jouwaromacoach.nl

Eikenprocessierupsen zijn de larven van nachtvlin
ders die overwinteren in eikenbomen. Ze leggen hun 
eitjes in de boomtoppen. Vooral in de maanden mei, 
juni en juli vind je de eikenprocessierups terug op 
sommige eikenbomen. Zo’n eikenboom met eiken
processierupsen herken je aan spinsels rondom de 
takken en de stam van de eikenboom.

Een enkele rups bevat 700.000 brandharen. Het zijn 
voor de mens onzichtbare, pijlvormige haren van  
0,3 millimeter groot, voorzien van weerhaakjes.  
De rups schiet de brandharen letterlijk af, bij wijze van 
verdediging. Ze worden gemakkelijk verspreid door 
de wind en kunnen tot honderd meter rond het nest 
overlast geven. De brandharen dringen bij mensen 
in de huid, ogen en luchtwegen. Hierdoor krijg je 
wellicht een jeukende huid, geïrriteerde ogen en een 
benauwd gevoel. 

De volgende klachten kunnen voorkomen:
◊	 Jeuk,	bultjes,	blaasjes	of	een	rode	huid
◊	 Rode,	gezwollen	ogen
◊	 Een	loopneus
◊	 Kriebel	in	de	keel
◊	 Moeite	met	slikken
◊	 Hoesten
◊	 Kortademigheid
◊	 Duizeligheid
◊	 Koorts
◊	 Overgeven
◊	 Algehele	malaise

Hiernaast geef ik een recept die gebruikt kan worden 
bij jeuk en huidirritatie. Wanneer je bovenstaande 
klachten ervaart, neem dan altijd contact op met je 
huisarts.

Bezoek mijn YouTube kanaal voor de video over 
de processierups en meer uitleg over het recept.

Gebruik alleen dōTERRA essentiële oliën.
 
Neem contact op met mij wanneer je deze oliën 
wilt aanschaffen en/of voor een gratis iTovi scan. 


