
 

 
 
 

De kracht van etherische oliën; antibacterieel, 
desinfecterend en luchtzuiverend! 

Zoals u wellicht in het nieuws heeft vernomen, spelen slechte ventilatiesystemen mogelijk een 
prominente rol bij de verspreiding van het corona-virus in scholen, verzorgingstehuizen, kantoren en 
zelfs thuis. Deze ventilatiesystemen zijn veelal ook verouderd. 

Het is dus van groot belang dat de luchtkwaliteit binnen optimaal is en dat we beschermd worden 
tegen ziekmakende microben 

Daar is een simpele oplossing voor: door het gebruik van geuren (etherische oliën). Want wist u dat 
geuren ziekmakende bacteriën en virussen elimineren? Daarnaast verlichten heerlijk geurende 
essentiële oliën ook een heleboel klachten. Denk aan: Hoofdpijn, stress, onrustig gevoel, spanning, 
slecht slapen, verkoudheid, griep en zelfs depressie. 

Het verspreiden van etherische oliën/geuren thuis, op school of op het werk heeft de volgende 

voordelen: 

• Verbetering van de luchtkwaliteit 

• Beschermt ons tegen ziekmakende microben als bacteriën, virussen en schimmels; elimineert 
ze! 

• Zorgt voor een krachtig afweersysteem zodat men minder snel ziek wordt 

• Zorgt voor positieve gedragsverandering 

• Verminderd depressieve klachten en herhaling ervan 

• Beschermt ons tegen ziekmakende microben als bacteriën, virussen en schimmels; elimineert 
ze! 

• Verminderd de verspreiding van virussen en maakt ons minder vatbaar 

Sinds 1955 is reeds bekend dat etherische oliën natuurlijke microben-dodende stoffen zijn die in staat 
zijn de meeste bacteriën, virussen en schimmels uit te schakelen. Hierdoor daalt het ziekteverzuim 
onder personeel en bewoners. Mensen voelen zich bovendien prettiger doordat er minder bacteriën in 
de lucht aanwezig zijn. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat etherische geurolie in staat is binnen een half uur 98,9% van alle 
bacteriën uit de lucht in een ruimte te verwijderen. Dit komt doordat de geurolie in staat is de cellen 
van bacteriën en schimmels binnen te dringen en te vernietigen. 

Bewezen effectief in het verminderen van de aanwezigheid of totaal vernietiging van: 

• E. Coli 

• Influeza (griepvirus) 

• Buikgriep en blaasontsteking) 

• Streptococcus pyogenes(Streptokokken A verantwoordelijk voor roodvonk, keelontsteking, 
krentenbaard maar ook de vleesetende bacterie) 

• MRSA ook wel bekend als  ziekenhuisbacterie 

• Bacillus megatherium veroorzaker van voedselvergiftiging 

• Candida albicans (schimmelinfecties die spruw, luieruitslag, mogelijk ook veroorzaker 
voedsel-intolerantie. Veroorzaakt extreme vermoeidheid, darmklachten en depressiviteit 

 


