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Algemene informatie 

In de Indiase volksgeneeskunde werden de 
blaadjes zit salicylzuur, wat ook in aspirine zit. De blaadjes van de Jasmijn werden ook gebruikt bij 
loopoor en likdoorns. De wortel wordt gebruikt om ringworm, een besmettelijke huidschimmelziekte, 
mee te bestrijden. 
Het meest worden de eetbare bloemen gebruikt. De bloemen worden van oudsher aangewend om 
hun afrodisiacawerking en hun moedermelkbevorderende werking. Daarnaast is de jasmijnbloem 
een antibacterieel medicijn en wordt het gebruikt om kramp
tonicum voor het hele lichaam. 
Algemeen wordt het beschouwd als de meest exotische van alle geuren te zijn. Daarom is jasmijn 
essentieel geweest voor de parfumindustrie door de eeuwen heen. Een uitdrukking die uit die tij
overgebleven is was `geen parfum zonder jasmijn`.

Antidepressivum 
De geur van jasmijnolie heeft een aangenaam effect op de geest. Dit maakt een persoon zich gelukkig voelen en 
ontwaakt romantische en poëtische gevoelens. Het aromatische effect van jasmij
afgifte van het hormoon serotonine, waardoor energie en een verheven stemming wordt geactiveerd.

Antiseptisch 
Het is een zeer goede antiseptische en desinfecterende olie. Na het aanbrengen op keel en borst kan het een 
verkoudheid en hoest verlichten. 

Persoonlijke verzorging 
Jasmijnolie kan op diverse wijze gebruikt worden:
- Massage-olie. 
- Badolie. 
- Aromatische geurversterker in een aromabrander.
- Als parfum door het op de pols en nek aan te brengen!
- In een crème of lotion voor droge, vette of gevoelige huid, en om striae en andere 
littekens. 
- Als haarolie is het een verzorgende olie van uitstekende kwaliteit. Geschikt voor 
meerdere doeleinden zoals hoofdmassage en behandelingen van het haar. Het maakt het 
haar zijdezacht en glanzend. 

Achtergrond & geschiedenis 
Jasmijn, Jasminum officinalis, is een kleine groenblijvende heester die tot twee meter hoog kan worden. Uit 

de vertakkingen groeien talloze kleine witte kelkvormige bloemetjes die een bedwelmende geur verspreid

De plant behoort tot de familie Oleaceae en komt oorspronkelijk uit Zuid

China. 

De Indiase Ayurveda maakt al duizenden jaren gebruik van Jasmijn. boeddhistische monniken verzamelden 

bladeren en wortels om brandwonden te genezen. Uit de bloemen maakten zij een verfrissend aftreksel 

waarmee de ogen konden worden gewassen.

Jasmijn werd in het midden van de 16e eeuw in Europa geïntroduceerd en heeft zich in Zuid

geacclimatiseerd. In Zuid-Frankrijk wordt de Ja

Himalaya, in grote hoeveelheden geteeld voor het winnen van jasmijnolie ten behoeve van de 

parfumindustrie. De jasmijnbloem wordt in de nacht geplukt omdat het aroma dan het sterkste is.

 

Dioscorides, pionier in de geneeskunde en kruidenwetenschap uit de eerste eeuw van onze jaartelling, kende 

de jasmijnplant al. Hij beschreef hoe de Perzen hun huis ontsmetten met de geur van deze olie terwijl de 

woonvertrekken tegelijkertijd een behaaglijke geur kregen.

In China worden de bloemen traditioneel gebruikt bij de behandeling van hepatitis en dysenterie. Gedroogde 

bloemen van de Jasmijn Sambac worden ook gebruikt in jasmijnthee.

India is nog steeds de grootste leverancier van Jasmijnolie voor de parfumindustrie

bevolking niet zo van geurende vloeistoffen. Zij geven de voorkeur aan het dragen van verse bloemen en 

specerijen. Ook auto`s en zelfs dieren worden met bloemen versierd.
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______________________________ Informatie 

In de Indiase volksgeneeskunde werden de blaadjes van jasmijn gebruikt als pijnstiller. In deze 
blaadjes zit salicylzuur, wat ook in aspirine zit. De blaadjes van de Jasmijn werden ook gebruikt bij 
loopoor en likdoorns. De wortel wordt gebruikt om ringworm, een besmettelijke huidschimmelziekte, 

Het meest worden de eetbare bloemen gebruikt. De bloemen worden van oudsher aangewend om 
hun afrodisiacawerking en hun moedermelkbevorderende werking. Daarnaast is de jasmijnbloem 
een antibacterieel medicijn en wordt het gebruikt om krampen mee te behandelen en is het een 

Algemeen wordt het beschouwd als de meest exotische van alle geuren te zijn. Daarom is jasmijn 
essentieel geweest voor de parfumindustrie door de eeuwen heen. Een uitdrukking die uit die tij
overgebleven is was `geen parfum zonder jasmijn`. 

De geur van jasmijnolie heeft een aangenaam effect op de geest. Dit maakt een persoon zich gelukkig voelen en 
ontwaakt romantische en poëtische gevoelens. Het aromatische effect van jasmijnolie stimuleert in het lichaam de 
afgifte van het hormoon serotonine, waardoor energie en een verheven stemming wordt geactiveerd.

Het is een zeer goede antiseptische en desinfecterende olie. Na het aanbrengen op keel en borst kan het een 

Jasmijnolie kan op diverse wijze gebruikt worden: 

Aromatische geurversterker in een aromabrander. 
Als parfum door het op de pols en nek aan te brengen! 

lotion voor droge, vette of gevoelige huid, en om striae en andere 

Als haarolie is het een verzorgende olie van uitstekende kwaliteit. Geschikt voor 
meerdere doeleinden zoals hoofdmassage en behandelingen van het haar. Het maakt het 

Jasmijn, Jasminum officinalis, is een kleine groenblijvende heester die tot twee meter hoog kan worden. Uit 

de vertakkingen groeien talloze kleine witte kelkvormige bloemetjes die een bedwelmende geur verspreid

De plant behoort tot de familie Oleaceae en komt oorspronkelijk uit Zuid-Azië uit het gebied tussen Perzië en 

De Indiase Ayurveda maakt al duizenden jaren gebruik van Jasmijn. boeddhistische monniken verzamelden 

n te genezen. Uit de bloemen maakten zij een verfrissend aftreksel 

waarmee de ogen konden worden gewassen. 

Jasmijn werd in het midden van de 16e eeuw in Europa geïntroduceerd en heeft zich in Zuid

Frankrijk wordt de Jasminum Grandiflorum, oorspronkelijk afkomstig uit de 

Himalaya, in grote hoeveelheden geteeld voor het winnen van jasmijnolie ten behoeve van de 

parfumindustrie. De jasmijnbloem wordt in de nacht geplukt omdat het aroma dan het sterkste is.

onier in de geneeskunde en kruidenwetenschap uit de eerste eeuw van onze jaartelling, kende 

de jasmijnplant al. Hij beschreef hoe de Perzen hun huis ontsmetten met de geur van deze olie terwijl de 

woonvertrekken tegelijkertijd een behaaglijke geur kregen. 

In China worden de bloemen traditioneel gebruikt bij de behandeling van hepatitis en dysenterie. Gedroogde 

bloemen van de Jasmijn Sambac worden ook gebruikt in jasmijnthee. 

India is nog steeds de grootste leverancier van Jasmijnolie voor de parfumindustrie

bevolking niet zo van geurende vloeistoffen. Zij geven de voorkeur aan het dragen van verse bloemen en 

specerijen. Ook auto`s en zelfs dieren worden met bloemen versierd. 
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Informatie Jasmijnolie  

blaadjes van jasmijn gebruikt als pijnstiller. In deze 
blaadjes zit salicylzuur, wat ook in aspirine zit. De blaadjes van de Jasmijn werden ook gebruikt bij 
loopoor en likdoorns. De wortel wordt gebruikt om ringworm, een besmettelijke huidschimmelziekte, 

Het meest worden de eetbare bloemen gebruikt. De bloemen worden van oudsher aangewend om 
hun afrodisiacawerking en hun moedermelkbevorderende werking. Daarnaast is de jasmijnbloem 

en mee te behandelen en is het een 

Algemeen wordt het beschouwd als de meest exotische van alle geuren te zijn. Daarom is jasmijn 
essentieel geweest voor de parfumindustrie door de eeuwen heen. Een uitdrukking die uit die tijd 

De geur van jasmijnolie heeft een aangenaam effect op de geest. Dit maakt een persoon zich gelukkig voelen en 
nolie stimuleert in het lichaam de 

afgifte van het hormoon serotonine, waardoor energie en een verheven stemming wordt geactiveerd. 

Het is een zeer goede antiseptische en desinfecterende olie. Na het aanbrengen op keel en borst kan het een 

meerdere doeleinden zoals hoofdmassage en behandelingen van het haar. Het maakt het 

Jasmijn, Jasminum officinalis, is een kleine groenblijvende heester die tot twee meter hoog kan worden. Uit 

de vertakkingen groeien talloze kleine witte kelkvormige bloemetjes die een bedwelmende geur verspreiden. 

Azië uit het gebied tussen Perzië en 

De Indiase Ayurveda maakt al duizenden jaren gebruik van Jasmijn. boeddhistische monniken verzamelden 

n te genezen. Uit de bloemen maakten zij een verfrissend aftreksel 

Jasmijn werd in het midden van de 16e eeuw in Europa geïntroduceerd en heeft zich in Zuid-Europa goed 

sminum Grandiflorum, oorspronkelijk afkomstig uit de 

Himalaya, in grote hoeveelheden geteeld voor het winnen van jasmijnolie ten behoeve van de 

parfumindustrie. De jasmijnbloem wordt in de nacht geplukt omdat het aroma dan het sterkste is. 

onier in de geneeskunde en kruidenwetenschap uit de eerste eeuw van onze jaartelling, kende 

de jasmijnplant al. Hij beschreef hoe de Perzen hun huis ontsmetten met de geur van deze olie terwijl de 

In China worden de bloemen traditioneel gebruikt bij de behandeling van hepatitis en dysenterie. Gedroogde 

India is nog steeds de grootste leverancier van Jasmijnolie voor de parfumindustrie. Zelf houdt de Indiase 

bevolking niet zo van geurende vloeistoffen. Zij geven de voorkeur aan het dragen van verse bloemen en 
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