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Voor u een handige lijst op alfabetische volgorde van de 2 oliën samengesteld door onze klanten. Hoe kunt u 
deze het beste gebruiken? Kijk dan op onze website www.lkproducts.nl en klik op de desbetreffende olie.
Aangeduid met een X bedoelen wij dat de olie inzetbaar is en u naar behoefte kunt gebruiken. 
Al jarenlang hebben onze klanten goede baat bij veel aandoeningen. Met de nieuwe regelgeving vermelden 
wij deze globaal. Heeft u aanvullingen voor onze A t/m Z lijst of vragen, dan horen wij heel graag van u.

Japanisches Pflanzenöl Südkalifornisches flüssiges Gold
Aftersun X
Babylotion X
Bad aromatische baden
Bestraling huidverzorging
Bijholtes inhalatie
Blauwe plekken X
Borst verkoudheid inhalatie verkoudheid
Branderige voeten voetverzorging
Brandnetels X
Droge haren haarverzorging/masker
Droge huid huidverzorging
Frisse adem frisse adem
Frisse geur/lucht* frisse geur/lucht
Gewrichten X
Gezichtsverzorging gezichtsverzorging
Haarmasker haarverzorging/masker
Haarverzorging haarverzorging/masker
Handverzorging X
Heup X
Hoofdpijn hoofdpijn / migraine hoofdpijn
Honden spieren/pezen
Hooikoorts hooikoorts
Hout verzorging van hout, leer en stenen
Huidverzorging huidverzorging
Insectenbeet X
Insectenwerend insectenwerend
Jeuk insectenwerend X
Kneuzing kompressen
Krampen kompressen
Leer verzorging van hout, leer en stenen
Lippenbalsem X
Lotion na het scheren X
Make-up remover X
Massage massage massage / ontspanning
Migraine hoofdpijn / migraine
Muggenbulten X
Neusholtes inhalatie
Ontspanning inhalatie/arom.baden/massages stress/massage/ontspanning
Oorpijn X oorpijn
Paarden spieren/pezen
Peesontsteking X
Processierups X
Rug - onderrug X
Ruwe huid huidverzorging
Sauna aromatische baden / sauna
Slijmbeurs X
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Spieren sport/therapie/massage
Spieren aanhechtingen X
Spierpijn sport/therapie/massage
Sporten sport/therapie
Stenen verzorging van hout, leer en stenen
Stress inhalatie/arom.baden/massages stress/massage/ontspanning
Topsport sport/therapie/massage
Verbrande huid huidverzorging
Verkoudheid inhalatie
Verrekking kompressen
Verstuiking kompressen
Vliegenpoep# X
Voetverzorging voetverzorging huidverzorging
Voorhoofdsholte inhalatie
                
* Frisse geur/lucht in bijv. auto, kast, stofzuigerzak, wasdroger (handdoeken), schoenen, kantoor en verwarmingsbakjes.
# Paar druppels in een sopje en houtwerk van ramen mee schoonmaken. Vliegen blijven weg. 
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