NETELVUUR
Netelvuur is een pioniersbedrijf (° 3 april 2002 ) gevestigd in Oostwinkel (Zomergem), in het hart van het Meetjesland. Het is als
eerste in Vlaanderen gestart met de stoomdistillatie van aromatische planten tot essentiële oliën en hydrolaten. Netelvuur teelt
en verwerkt aromatische en medicinale planten. Het ganse proces gebeurt biologisch (controle BE‐BIO‐02). Netelvuur heeft het
totaal productieproces in handen: beginnend bij de aanplant, teelt en oogst van medicinale en aromatische planten, en eindigend
bij een hoogwaardig chemisch gedefinieerde olie of hydrolaat.
Netelvuur beschikt over twee unieke distillatieketels van Franse origine. De grote ketel heeft een capaciteit van 1.000 liter waarin
200 kg planten kunnen worden gedistilleerd. De kleine ketel heeft een volume van 60 liter en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
de productie van hydrolaten alsook voor testen. Door de introductie van de stoomdistillatie op relatief grote schaal, kan Netelvuur
terecht als pionier worden beschouwd in Vlaanderen, België en zelfs in Nederland.

ETHERISCHE OLIËN
De essentiële oliën van Netelvuur zijn verkregen via de traditionele productiemethode, door middel van
langzame en volledige stoomdistillatie bij lage druk. De essentiële oliën zijn afkomstig van verse planten van
gecontroleerde biologische teelt (Controle BE‐BIO‐02). Ze zijn 100% zuiver en geïdentificeerd door middel
van gaschromatografische analyse (GCMS).

NET001 etherische olie Lavendel Fields
Lavandula angustifolia (Echte Lavendel)
Eigenschappen :
‐ kalmerend bij angst en slapeloosheid
‐ pijnstillend bij migraine en zenuwaandoeningen
‐ bij brandwonden, insectenbeten en wondheling
‐ antibacterieel en antiseptisch
‐ tegen hoofdluis (preventief)
‐ de EHBO‐olie bij uitstek!

12 x 10 ml

12 x 10 ml
NET002 etherische olie Easy Breath
Synergie van Pinus sylvestris (Grove Den), Eucalyptus Globulus (Eucalyptus), Melaleuca Quinquenervia ct. Cineol
(Niaouli), Thymus Vulgaris ct. Thymol (Tijm) en Mentha x piperita Mitcham (Pepermunt)
Eigenschappen :
‐ ondersteunend voor de ademhaling
‐ verzachtende en verlichtende werking op de onderste luchtwegen
‐ slijmoplossende en expectorerende werking (door studies bevestigd) op de luchtwegen

12 x 10 ml
NET003 etherische olie Blue Winter
Synergie van Hyssopus decumbens (Hyssop), Thymus vulgaris ct. Carvacrol (Tijm), Mentha x piperita Mitcham
(Pepermunt), Pinus sylvestris (Grove Den), Mirtus Communis (Mirte), Eucalyptus globulus (Eucalyptus), Rosmarinus
officinalis ct. Cineol (Rozemarijn), Melaleuca quinquenervia ct. Cineol (Niaouli)
Eigenschappen :
‐ ondersteunend voor de ademhaling
‐ verzachtende en verlichtende werking op de bovenste luchtwegen
‐ slijmoplossende en expectorerende werking (door studies bevestigd) op de luchtwegen
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12 x 10 ml
NET004 etherische olie Sweet Dreams
Synergie van Lavandula x Intermedia ‘Grosso’(Lavandin), Citrus sinensis (Sinaas, schil), Citrus Aurantium
(Oranjebloesem) en Anthemis nobilis (Roomse kamille)
Eigenschappen :
‐ kalmerend bij onrust, agitatie, nervositeit
‐ rustgevend bij moeite om te ontspannen
‐ bij inslaap‐ en doorslaapproblemen

12 x 10 ml
NET005 etherische olie Focus
Synergie van Mentha x piperita Mitcham (Pepermunt), Rosmarinus officinalis ct. Cineol (Rozemarijn) en Citrus
limonum (Citroen, schil)
Eigenschappen :
‐ bevorderend voor cognitieve vaardigheden o.a. bij concentratie, examens, nachtdienst, …
‐ geheugen ondersteunend bij ouderen

12 x 10 ml
NET006 etherische olie Digesti Calm
Synergie van Lavandula angustifolia (Echte Lavendel), Foeniculum vulgare ct. dulce (Venkel, zoet), Coriandrum
sativum (Koriander, zaad), Carum carvi (Karwij,zaad), Citrus limonun (Citroen, schil) en Artemisia dracunculus
(Dragon, Franse)
Eigenschappen :
‐ kalmerend voor maag in geval van misselijkheid, reisziekte en zwangerschapsmisselijkheid
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