Tea Tree olie staat bekend voor de vele goede werkingen.
25 tips:
1. Helpt de huid bij zonnebrand te kalmeren en herstellen.
2. Herstelt huidinfecties op natuurlijke wijze.
3. Verlicht jeuk van huiduitslag en vermindert huiduitslag.
4. Acne and onzuiverheden; een druppel pure olie op de plekjes.
5. Voeten: helpt bij kloven en schimmels.
6. Steelwratjes: herhaaldelijk aanstippen en afdekken.
7. Slechte adem: enkele druppels olie met water en spoelen.
8. Kan gebruikt worden in een zelfgemaakt tandpasta recept.
9. Effectieve thuisbehandeling voor wratten.
10. Verzacht na insectenbeten.
11. Ringworm, psoriasis en andere huidproblemen.
12. Verlicht astma en andere ademhalingsproblemen: een paar druppels in een
luchtbevochtiger.
13. Ontsmettingsmiddel bij kleine (snij)wondjes.
14. Verlicht oorpijn: 1 druppel tea tree olie met 1 tl. olijfolie. Druppel in het oor en
verwijder door het hoofd te kantelen.
15. Verwijdert teken: druppel het op de huid en de teken zal meestal zijn weerhaken
ontgrendelen.
16. Helpt luizen op natuurlijke wijze te voorkomen: voeg een paar druppels toe aan
uw shampoo.
17. Berg: 5 dr mengen met olijfolie en wrijf op de hoofdhuid. Na 5 min uitwassen.
18. Kan gebruikt worden in een zelfgemaakt deodorant recept.
19. Een paar druppels in de mand of bench van uw huisdier houdt de vlooien weg.
20. Verfrist de was: voeg een paar druppels in de wasmachine. Ook wanneer je de
was te laat uit de machine haalt en muf ruikt: draai kort een keer extra met tea
tree. Je kunt het ook op de (tennis-)ballen in de droger druppelen.
21. Een mix van tea tree olie en water is de perfecte allesreiniger in het huishouden:
vul een glazen sprayflesje 1-2 tl tea tree olie, vul aan met water.
22. Houdt uw keuken en badkamer fris.
23. Verfrist het tapijt.
24. Doodt schimmel: mix appelazijn met tea tree olie en spray op de schimmel en laat
het buiten in de zon drogen.
25. Was ontsmetten: 5 druppels tea tree op 1 liter water. Gedurende de nacht de was
laten weken.

