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LET OP!: Cosmeticagrondstoffen zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. Geurolie kan longschade veroorzaken bij 
inwendig gebruik (ook al ruikt het lekker). Waarschuw kinderen hiervoor. Jojoli is niet aansprakelijk voor schade door gebruik of misbruik van dit 

recept. Mocht u aandachtspunten hebben, wij zijn blij met uw reactie. Voor meer informatie en contact zie www.jojoli.nl

v20130305

Dit recept is voor ongeveer 10 ml vloeibare lipgloss.  

Benodigdheden
Materialen

- hittebestendig bekerglas (van 50 of 100 ml)

- roerstaaf

- lipglosshouder

- warmtebron

- thermometer

- eventueel een vijzel/mortier voor het verwrijven en goed mengen van wonderolie en pigment. Voor parel-
moerpigment is een vijzel niet nodig.

Ingrediënten

- 10.0 g wonderolie

- 0.5 ml (ca. 10 druppels) vitamine E acetaat

- (minimaal) 1 mespunt pigment (zoals rood, parelroze, violetparel of glittergoud)

- 1 druppel aroma of 1 druppel natuurlijke etherische olie mandarijn, sinaasappel, citroen of pepermunt.

- eventueel 2 druppels d-Panthenol

Bereiding
Bescherm de tafel voor je aan de slag gaat.

1 Verwarm wonderolie tot ongeveer 70 graden.

2 Doe normaal pigment in een vijzel/mortier en meng met de olie. Meng parelmoerpigmenten daarentegen 
direct met een roerstaafje door olie. Zij laten zich namelijk gemakkelijker verdelen dan normale pigmenten. 
Verwrijf parelmoerpigmenten niet in een vijzel, omdat dit de glans aantast.

3 Meng er tot slot Vitamine E acetaat, levensmiddelenaroma of etherische olie en eventueel d-Panthenol door. 

Opmerkingen
- De houdbaarheid van de lipgloss is ongeveer gelijk aan de houdbaarheid van de wonderolie.

- Het is mogelijk om de lipgloss iets dikker te maken als je dat wil. Voeg twee korrels witte bijenwas toe aan 
de hete wonderolie en wacht tot deze gesmolten zijn. Volg daarna de normale bereidingsstappen.

- Wonderolie is een goede beschermende natuurlijke basis voor je lippen. De meeste soorten pigment zijn 
gemaakt van een fijngemalen natuurlijk mineraal en zijn te mengen voor een mooie kleur. Vitamine E werkt 
onder andere ontstekingsremmend, verhoogt het vochtgehalte in de hoornhuid en voorkomt vroegtijdige 
veroudering door UV-straling. Toevoeging van vitamine E in plantaardige oliën voorkomt rans. Etherische 
olie geeft een aangename geur en smaak. D-panthenol houdt vocht vast, waardoor het uitdroging voorkomt. 
Daarnaast maakt D-panthenol de huid glad, soepel en vermindert huidschade die door omgevingsfactoren als 
luchtvervuiling en zonnestralen zijn ontstaan.

- Heeft u zelf leuke recepten of variaties op bestaande recepten? Wij horen dit graag! Mail ons janine@jojoli.nl 
of plaats een reactie op onze facebook pagina.

Aandachtspunten
- Pigment heeft een zeer fijne structuur en mengt daarom niet zonder meer goed met de olie. Er kunnen 

makkelijk klontjes vormen. Daarom is het noodzakelijk het pigment goed te bevochten met warme olie en 
fijn te wrijven. Simpelweg mengen en roeren is onvoldoende.

- Het (verkeerd) gebruik van deze informatie is op eigen risico. Jojoli wil u graag de beste recepten aanbieden 
en we hebben alles uitgebreid getest, maar net als bij koken is het resultaat uw eigen verantwoordelijkheid.


