Etherische olie in de kijker
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#PUBOJTDIFBTQFDUFO
Roomse kamille is een tot 15 cm hoge, kruipende plant, die afkomstig is
van het Middellandse Zeegebied. Ze houdt vooral van de lichte, zandige
grond zoals men die in Frankrijk en België vaak aantreft. Kenmerkend
voor deze plant zijn de kleine, alleenstaande madeliefjesachtige bloemen
met centraal een kegel van gele buisvormige bloempjes en perifeer witte
bloemblaadjes. De witgroene, geveerde bladeren verspreiden een appelachtige geur. Er zijn ongeveer 85 kg bloemen of bloeiend kruid nodig
om via stoomdistillatie 1 liter van een lichtgele olie met een blauwe tint
op te leveren. De geur ervan is zoet, fris en kruidig met een fruitige ondertoon.

#FMBOHSJKLFJOIPVETTUPGGFO
Vooral alifatische esters met 36 à 40 % isobutylangelaat, 3,7 % isobutylisobutyraat, 2,8 % isoamylmethyl-2-butyraat, 2,7 % 2-methylbutylmethyl-2-butyraat en 0,9 % butylangelaat; ook ketonen met 10 à 13 %
pinocarvone.

#FMBOHSJKLTUFFJHFOTDIBQQFOFOJOEJDBUJFT
UPFQBTTJOHFO
Roomse kamille is een olie met een sterke kalmerende werking op het
centrale zenuwstelsel. We kunnen eraan denken om deze olie in te zetten
bij FFO[FOVXTIPDL FFO[XBBSWFSESJFU CJKTUSFTT BOHTU IZQFSBDUJWJ
UFJUFOTMBQFMPPTIFJE. Ze is ook ideaal om iemand preoperatief tot rust te
brengen en klaar te maken voor anesthesie.
- als enkel met Roomse kamille wordt gewerkt, kan men voor deze doelen de olie verstuiven via het geurlampje of er 5 à 10 druppels van in
een emulgator aan het badwater toevoegen of ze voldoende verdund
in een draagolie druppelsgewijs aanbrengen op de plexus solaris of
de wervelkolom. Bij slapeloosheid kan één druppel aanbrengen op de
neusvleugels vaak soelaas brengen.
- bij PWFSESFWFOFNPUJPOBMJUFJU WFSESJFU BOHTU iUSBDw PQXJOEJOHFOIZ
QFSBDUJWJUFJU kan men met de volgende synergie werken: 10 druppels
Roomse kamille, 10 druppels Cinnamosma fragrans (Saro), 10 druppels Aniba roseodora (rozenhout) en 20 druppels van een plantaardige
olie (bv. abrikozenpitolie): 2 à 3 maal per dag 4 druppels op de plexus
solaris aanbrengen en 3 druppels op de binnenkant van de pols, om
deze onder de neus te houden en de oliën via een lange en diepe ademhaling te inhaleren.
Omdat ze het zenuwstelsel tot rust brengt, kan de etherische olie van
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Roomse kamille ook ingezet worden bij diverse aandoeningen, als die het
gevolg zijn van een onevenwicht in of overspanning van het zenuwstelsel.
We denken hierbij aan:
- LSBNQFO WBO EF TQJKTWFSUFSJOHTPSHBOFO NBBHLSBNQFO  LPMJFLFO 
TQBTUJTDI DPMPO  bvb. 20 druppels Roomse kamille, 30 druppels
Mentha X piperita (Pepermunt), 30 druppels Ocimum basilicum ssp.
basilicum (Exotische basilicum) en 20 druppels van een plantaardige
olie (bv. abrikozenpitolie): 8 à 10 druppels daarvan op de buik aanbrengen 6 à 8 maal per dag volgens noodwendigheid
- NBBH[VVS bvb. 20 druppels Roomse kamille, 20 druppels Mentha X
piperita (Pepermunt) en 10 druppels Ocimum basilicum ssp. basilicum
(Exotische basilicum): 2 druppels van dit mengsel op een stukje brood
innemen net na de maaltijd of volgens noodwendigheid
- PQTUPUFOWBOFD[FNBFOQTPSJBTJT
- QJKOMJKLFNBBOETUPOEFO TQBTNPmMJF
- BTUNBPGBEFNIBMJOHTNPFJMJKLIFEFO enkel op advies van een professioneel
- NBBHPGEVPEFOVN[XFFS (waartoe ook de ontstekingswerende werking van Roomse kamille bijdraagt): enkel op advies van een professioneel
Op de huid is Roomse kamille zowel kalmerend, ontstekingswerend als
pijnstillend en ze kan dan ook ingezet worden bij jeuk, eczema, psoriasis,
netelroos, ooglidirritatie. Voorbeelden:
- CJKFD[FNB 1 druppel Roomse kamille, 1 druppel Helichrysum italicum (Strobloem), 1 druppel Pelargonium X asperum (roosgeranium)
en 97 druppels Calendula-olie (goudsbloemolie): 3 maal per dag 4 à 6
druppels van dit mengsel op de letsels aanbrengen
- CJKVSUJDBSJB OFUFMSPPT  15 druppels Roomse kamille, 10 druppels Eucalyptus citriodora (Citroeneucalyptus), 5 druppels Mentha X piperita
(Pepermunt) en 70 druppels Calendula-olie (Goudsbloemolie): 2 à 6
druppels lokaal aanbrengen, te herhalen volgens noodwendigheid
Tenslotte is ook de antiparasitaire werking van Roomse kamille het melden waard. Vooral bij ingewandswormen, waaronder oxyurasis (aarsmaden), kan ze ingezet worden naast bvb. de inname van gemalen pompoenpitten of oregano-olie:  ESVQQFMT 3PPNTF LBNJMMF   ESVQQFMT
.FMBMFVDB BMUFSOJGPMJB 5FB USFF   ESVQQFMT "OJCB SPTFPEPSB 3P[FO
IPVU  FO  ESVQQFMT WBO FFO QMBOUBBSEJHF PMJF CW BCSJLP[FOQJUPMJF  
NBBMQFSEBHESVQQFMTWBOEF[FTZOFSHJF LJOEFSFOESVQQFMT POEFS
EFUPOHBBOCSFOHFOWPPSEFNBBMUJKEFOHFEVSFOEFEBHFOÏONBBMQFS
EBHESVQQFMTMPLBBMBBOCSFOHFOPQEFPOEFSCVJLHFEVSFOEFEBHFO

