EEN DIKKE
KNUFFEL VOOR
ALLE LIEVE
MAMA'S

PURE by ME
Webshop met etherische oliën
en diffusers
Purebyme.com

MOEDERDAG IS VOOR IEDEREEN
Moederdag klinkt voor heel veel mensen logisch, alleen is dat helaas
niet voor iedereen het geval. Misschien laat de zwangerschap lang op
zich wachten, heb je net een miskraam gehad of weet je inmiddels dat
jouw droom om mama te worden nooit in vervulling zal gaan.
Ook voor die moeders is het Moederdag! Wij willen iedereen laten
weten dat wij met Moederdag aan jullie denken - op welke manier jij
dan ook een mama bent.
Dikke knuffel Maud en Elke

DIY LOTION BARS
Verzorg je huid met een heerlijke zelfgemaakte lotion
bar. Het is een makkelijk recept en je kunt je huid
altijd even snel insmeren. Voor 1 lotion bar heb je
het volgende nodig:
1 eetlepel bijenwas
1 eetlepel kokosolie
1 eetlepel shea boter
8 tot 10 druppels etherische olie
Zet een pan met kokend water op en zet daar een
bakje of smeltpannetje in. Smelt dan de producten
een voor een in het bakje: als de eerste is gesmolten
voeg je de volgende toe. Laat het vervolgens een
beetje afkoelen, meng de druppels etherische olie
er door en giet het in een mal.
Fijne oliën om te gebruiken:
Lavendel
Wierook
Geranium
Roos

ROOS 10% ETHERISCHE OLIE
Een etherische olie van rozen is geen goedkope olie.
Voor een flesje van 10 ml zijn ruim 20 kilo (!)
rozenblaadjes nodig, die ook nog eens op een korte
periode per dag geplukt kunnen worden. Om al die
rozenblaadjes te plukken is veel handarbeid nodig.
Psychisch
Rozenolie is een fijne olie bij depressiviteit en
verdriet. De olie zorgt voor een warme en zachte
sfeer. Je hart kan zich weer openstellen voor de
liefde voor de wereld en jezelf.
Lichamelijk
Fijn om te gebruiken bij menstruatie en alle
klachten die daar bij komen kijken. Maar
ook bij PMS en de overgang. Fijn om te
gebruiken bij een droge en gevoelige
huid.
Prijs: € 56,25

DIY BADZOUT
Creëer een heerlijk momentje voor jezelf met je
zelfgemaakte badzout. Gebruik hiervoor wat
epsomzout, Himalaya zout, dode zeezout of een
andere basis badzout en voeg hier de etherische
oliën aan toe. Op 200 gram badzout gebruik je
ongeveer 25 a 30 druppels etherische olie.
Ontspanningsbad:
200 gram zout
15 druppels Lavendel etherische olie
15 druppels Wierook etherische olie
Energiebad:
200 gram zout
8 a 10 druppels Pepermunt etherische olie
15 druppels Citroen etherische olie

HEERLIJKE DIFFUSER BLENDS
Wij zijn dol op heerlijke diffuser blends. Wij starten en
eindigen de dag met een blend in de diffuser. Het fijne
is dat er voor ieder moment van de dag wel een
geschikte diffuser blend is.
Geen idee waar te beginnen?
Wij denken graag met je mee!

HEERLIJKE DIFFUSER BLENDS

Relax Mama
4 druppels Moeder Aarde
3 druppels Lavendel

Happy Mama
3 druppels Grapefruit
3 druppels Mandarijn
2 druppels Bergamot
2 druppels Citroen

Stress Free Mama
3 druppels Lavendel
3 druppels Limoen
1 druppel Pepermunt

MOM
turned upside
down spells
WOW!

CADEAUTJES VOOR MAMA
Soft hands - Moisturizing spray
Soft Hands is een verzorgende en verzachtende spray voor je
handen.Geranium werkt balancerend voor de vochthuishouding
van je huid, terwijl Citroen en Eucalyptus juist desinfecterend
werken.

Love & Lovely etherische olie - Happy Home collectie
Love & Lovely etherische olie uit de Happy Home collectie is
een heerlijke blend om meer liefde en harmonie te creëren of te
benadrukken in huis. Voel de liefde voor elkaar!

Love roll-on
De Love roll-on is echt een rollertje vol met liefde. In deze roller
zit de geurfrequentie van de engel Chamuël verwerkt. Deze
engel staat voor onvoorwaardelijke liefde!

DIY SCRUB
Elke is een kei in het maken van de lekkerste scrubs
en zij deelt haar geheime recept met jullie! De scrub
is heerlijk voor je voeten en daarna genieten van een
relaxed voetenbadje. Dit heb je nodig:
75 gram epsom zout
25 ml basisolie
eetlepel gedroogde bloemen
8 druppels etherische olie
Meng het epsomzout met de basisolie en voeg hier
de etherische druppels aan toe. Goed roeren en
voeg vervolgens een paar gedroogde bloemetjes
toe.
Een heerlijke scrub voor zachte voetjes!
Fijne oliën om te gebruiken:
Good Night
Schaapje 14
Moeder Aarde
Lavendel

ONTSPANNENDE VOETJES
Even helemaal tot rust komen na een drukke dag?
Trakteer jezelf dan eens op een voetenbadje! Dat
zorgt niet alleen voor zachte voetjes, maar ook voor
een heerlijk relax momentje voor jezelf.
Zet een teiltje klaar met warm water, voeg hier
eventueel een flinke hand magnesium aan toe.
Pak vervolgens de zelfgemaakte scrub (zie recept
vorige pagina) en scrub zachtjes met draaiende
bewegingen je voeten.
Zet daarna beide voeten in het teiltje en geniet van
dit heerlijk ontspannende moment!

"All that I am
or hope to be,
I owe to my
mother"

Over PURE by ME
Wij zijn Maud en Elke en kwamen allebei
tijdens onze Burn Out in aanraking met
etherische oliën. Dit was een moeilijke
periode voor ons en de oliën hebben ons
destijds enorm ondersteund.
We deelden steeds meer onze passie
voor etherische oliën met elkaar én
anderen en besloten uiteindelijk om te
beginnen met PURE by ME.
Met veel liefde en enthousiasme vertellen
wij jou graag wat etherische oliën voor jou
kunnen betekenen.

