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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

Deze handleiding is voor het maken van 10 g Solid Perfume met natuurlijke grondstoffen.

Benodigdheden
Materialen

- bekerglas 50 ml

- warmtebron (pan met heet water)

- maatcup, pipet of weegbalans

- roerstaaf

- stick

- etiket

Ingrediënten

- 6 gram jojobaolie

- 4 gram bijenwas wit of geel

- 16 druppels geurolie

Tip voor een bloemige geurcombinatie:

 4 druppels parfumolie jasmijn

 6 druppels etherische geurolie ylang ylang

 6 druppels etherische geurolie geranium

Bovenstaande doseringen zijn een richtlijn, geen voorschrift. Ze kunnen naar eigen inzicht aangepast worden.

Werkwijze
Bescherm het werkblad voor u aan de slag gaat.

1. Doe olie en bijenwas in het bekerglas en verwarm au bain marie (in een pannetje met heet water) tot alles is 
gesmolten. 

2. Haal het bekerglas uit het warmwaterbad en voeg etherische olie onder voortdurend roeren toe.

3. Schenk de vloeibare parfum in de stick en draai de dop erop. Etherische olie vervliegt namelijk snel.

4. Laat de vloeibare parfum 30 minuten staan of zet even in de koelkast om af te koelen. 

5. Vermeld ingrediënten en houdbaarheidsdatum op etiket.

Opmerkingen
-	 Alle	gebruikte	grondstoffen	(m.u.v	parfumolie	jasmijn)	zijn	natuurlijk	confirm	BDIH	richtlijnen.	BDIH	is	

een onafhankelijk keurmerk uit Duitsland voor natuurcosmetica. Voor een 100% natuurlijke parfum kiest u 
uitsluitend etherische oliën.

- Wilt u meer recepten en informatie over het zelf maken van solid perfume ? Bestel dan het boek ‘Kleuren met 
Geuren’ van Erik Hermkens in onze webwinkel. 

- Als u Solid Perfume koel en droog bewaart is deze ongeveer 1 jaar houdbaar.

- 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.

Aandachtspunt
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.


