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Algemene informatie 

Castorolie is voedend, herstellend en diep reinigend; een geheim met vele 

voordelen. 

Castorolie is bekend om de zorg en de groei van het haar, wimpers en 
wenkbrauwen. Deze olie kan worden vermengd met een shampoo of masker. 
Castorolie is zeer geschikt voor droog en 
Huidirritaties die ontstaan zijn door schuren of transpiratie genezen snel met 
castorolie. Branderige voeten en beginnende blaarvorming bij het wandelen, 
worden voorkomen door inwrijven met ricinusolie. Zelfs bij ontstoken aambeien 
is de olie een wondermiddel. 
Een heel oud volksmiddeltje in Duitsland is het gebruik van castorolie gemengd 
met etherische olie van Maghreb munt bij verkoudheid en vastzittende hoest. 
Gewoon de borst driemaal daags inwrijven.
 
 
 
Haarverzorging 
Castorolie bevat Omega 9 vetzuren. Door deze vetzuren gaat droog en kroes 
haar er weer gezond uitzien. De oliën zorgen er namelijk voor dat het haar 
sneller gaat groeien! Je kan Castorolie ook als haarmasker gebruiken. De 
hoofdhuid goed masseren en de haarpunten insmeren. Na
een doek om de haren, kan je het 'smorgens uitspoelen. Hoe langer het intrekt 
 hoe beter het resultaat! Ook kan je het als een serum gebruiken voor dat beetje glans in je lokken en 
gezonde haarpunten! 
 
Huidverzorging 
Castorolie word ook vaak gebruikt bij een droge en verouderde huid. Het maakt de poriën vrij van 
bacteriën, waardoor de huid er egaler uit ziet en zachter aanvoelt. Ook verminderd castorolie acne op 
de huid! Gebruik 2 à 3 keer per week voor het slapen gaan een aantal drup
handpalm, en masseer dit op het gezicht.

 
 
Achtergrond & Geschiedenis 
De naam wonderboom is ontstaan omdat het zo ongelooflijk snel groeit. In een halfjaar bereikt de 
boom een hoogte van twee meter. Maar omdat de gemalen noten een medicinale werking bevat 
heeft het daarom die naam gekregen. Waarschijnlijk is Afrika het stamland van de plant. 
komen nog wilde soorten in het wild voor. De boom wordt nu echter in de hele wereld gecultiveerd. 
In de tropen wordt hij ouder en vormt dikke, houtige, tien tot twaalf meter hoge stammen; in 
Zuid-Europa is het een tweejarige struik, en in Midde
slechts een éénjarige struik die hooguit twee meter hoog is.

De oude Egyptenaren gebruikten castorolie al 4000 v Christus en 
noemden dat `cici` of `kiki`. Het Latijnse `ricinus`teek, verwijst 
naar de vorm van de zaden die lijken op een wel erg gro
maar het is ook heel goed mogelijk dat de zaden hun naam aan de 
teken gegeven hebben. Ook in India is de werking al van oudsher 
bekend en in China werden de zaden als `Pei
het geneesmiddelenboek uit de T'ang

. 
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is voedend, herstellend en diep reinigend; een geheim met vele 

Castorolie is bekend om de zorg en de groei van het haar, wimpers en 
wenkbrauwen. Deze olie kan worden vermengd met een shampoo of masker. 
Castorolie is zeer geschikt voor droog en beschadigd haar. 
Huidirritaties die ontstaan zijn door schuren of transpiratie genezen snel met 
castorolie. Branderige voeten en beginnende blaarvorming bij het wandelen, 
worden voorkomen door inwrijven met ricinusolie. Zelfs bij ontstoken aambeien 

Een heel oud volksmiddeltje in Duitsland is het gebruik van castorolie gemengd 
met etherische olie van Maghreb munt bij verkoudheid en vastzittende hoest. 
Gewoon de borst driemaal daags inwrijven. 

vetzuren. Door deze vetzuren gaat droog en kroes 
haar er weer gezond uitzien. De oliën zorgen er namelijk voor dat het haar 
sneller gaat groeien! Je kan Castorolie ook als haarmasker gebruiken. De 
hoofdhuid goed masseren en de haarpunten insmeren. Na een nacht slapen met 
een doek om de haren, kan je het 'smorgens uitspoelen. Hoe langer het intrekt 
hoe beter het resultaat! Ook kan je het als een serum gebruiken voor dat beetje glans in je lokken en 

ook vaak gebruikt bij een droge en verouderde huid. Het maakt de poriën vrij van 
bacteriën, waardoor de huid er egaler uit ziet en zachter aanvoelt. Ook verminderd castorolie acne op 
de huid! Gebruik 2 à 3 keer per week voor het slapen gaan een aantal druppels castorolie op de 
handpalm, en masseer dit op het gezicht. 

is ontstaan omdat het zo ongelooflijk snel groeit. In een halfjaar bereikt de 
boom een hoogte van twee meter. Maar omdat de gemalen noten een medicinale werking bevat 
heeft het daarom die naam gekregen. Waarschijnlijk is Afrika het stamland van de plant. 

wild voor. De boom wordt nu echter in de hele wereld gecultiveerd. 
In de tropen wordt hij ouder en vormt dikke, houtige, tien tot twaalf meter hoge stammen; in 

Europa is het een tweejarige struik, en in Midden-Europa 
slechts een éénjarige struik die hooguit twee meter hoog is. 

De oude Egyptenaren gebruikten castorolie al 4000 v Christus en 
noemden dat `cici` of `kiki`. Het Latijnse `ricinus`teek, verwijst 
naar de vorm van de zaden die lijken op een wel erg grote teek, 
maar het is ook heel goed mogelijk dat de zaden hun naam aan de 
teken gegeven hebben. Ook in India is de werking al van oudsher 
bekend en in China werden de zaden als `Pei-ma` al vermeld in 
het geneesmiddelenboek uit de T'ang-dynastie (618-907). 
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worden voorkomen door inwrijven met ricinusolie. Zelfs bij ontstoken aambeien 

Een heel oud volksmiddeltje in Duitsland is het gebruik van castorolie gemengd 
met etherische olie van Maghreb munt bij verkoudheid en vastzittende hoest. 

een nacht slapen met 
een doek om de haren, kan je het 'smorgens uitspoelen. Hoe langer het intrekt -
hoe beter het resultaat! Ook kan je het als een serum gebruiken voor dat beetje glans in je lokken en 

ook vaak gebruikt bij een droge en verouderde huid. Het maakt de poriën vrij van 
bacteriën, waardoor de huid er egaler uit ziet en zachter aanvoelt. Ook verminderd castorolie acne op 

pels castorolie op de 

is ontstaan omdat het zo ongelooflijk snel groeit. In een halfjaar bereikt de 
boom een hoogte van twee meter. Maar omdat de gemalen noten een medicinale werking bevat 
heeft het daarom die naam gekregen. Waarschijnlijk is Afrika het stamland van de plant. In Eritrea 

wild voor. De boom wordt nu echter in de hele wereld gecultiveerd. 
In de tropen wordt hij ouder en vormt dikke, houtige, tien tot twaalf meter hoge stammen; in 
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In 1554 schreef Rembert Dodoens uit Antwerpen al in zijn kruidenboek: `
van Wonderboom suyver ghemaeckt ende uyt haer schellen gedaen / kleyn ghestooten ende met 

eenighen dranck inghenomen / maken kamergang/ ende doen braken/ ende jaghen soo 
uyt den lijfve taeye koude fluymen/ ende waterachtighe vochtigheden.
Dodoens schrijft niet voor niets dat de zaden `
van de vliezen`, omdat er overlijdensgevallen bekend waren door het 
eten van een tiental zaden waardoor de toxine 
stollen! Als de zaden op een juiste wijze geperst wo
ricine niet in de olie, de ricine is ook alleen maar oplosbaar in water.

De rijpe zaden worden geplet en koudgeperst; de olie wordt dan medisch, 
cosmetisch en/of technisch gebruikt. In Europa en Amerika worden ook 
de verse bladeren gebruikt ter stimulering van de zogafscheiding bij 

zogende moeders. 

Behalve een geneesmiddel was wonderolie van oudsher ook een brandstof en tegenwoordig een van de 
technisch meest gewaardeerde smeerolies (bv. voor vliegtuigen), verder wordt wonderolie gebr
cosmetica. In Nederland word het vooral als eenjarige sierlijke bladplant gekweekt, die in 
gemeenteplantsoenen regelmatig wordt gecombineerd met bloemen.

Ricinus communis bloeit voornamelijk in de periode augustus en september, en er bestaan 
verschillende cultivars van de wonderboom die onder meer in de hoogte, de bladkleur en de bladvorm 
verschillen. 
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In 1554 schreef Rembert Dodoens uit Antwerpen al in zijn kruidenboek: `Dertig saden 
van Wonderboom suyver ghemaeckt ende uyt haer schellen gedaen / kleyn ghestooten ende met 

eenighen dranck inghenomen / maken kamergang/ ende doen braken/ ende jaghen soo 
uyt den lijfve taeye koude fluymen/ ende waterachtighe vochtigheden.

odoens schrijft niet voor niets dat de zaden `ontdaan moeten worden 
`, omdat er overlijdensgevallen bekend waren door het 

eten van een tiental zaden waardoor de toxine ricine het bloed deed 
stollen! Als de zaden op een juiste wijze geperst worden komt deze giftige 
ricine niet in de olie, de ricine is ook alleen maar oplosbaar in water.

De rijpe zaden worden geplet en koudgeperst; de olie wordt dan medisch, 
cosmetisch en/of technisch gebruikt. In Europa en Amerika worden ook 

ebruikt ter stimulering van de zogafscheiding bij 

Behalve een geneesmiddel was wonderolie van oudsher ook een brandstof en tegenwoordig een van de 
technisch meest gewaardeerde smeerolies (bv. voor vliegtuigen), verder wordt wonderolie gebr
cosmetica. In Nederland word het vooral als eenjarige sierlijke bladplant gekweekt, die in 
gemeenteplantsoenen regelmatig wordt gecombineerd met bloemen. 

bloeit voornamelijk in de periode augustus en september, en er bestaan 
illende cultivars van de wonderboom die onder meer in de hoogte, de bladkleur en de bladvorm 
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Dertig saden ofte korenkens 
van Wonderboom suyver ghemaeckt ende uyt haer schellen gedaen / kleyn ghestooten ende met 

eenighen dranck inghenomen / maken kamergang/ ende doen braken/ ende jaghen soo 
uyt den lijfve taeye koude fluymen/ ende waterachtighe vochtigheden.` 

ontdaan moeten worden 
`, omdat er overlijdensgevallen bekend waren door het 

het bloed deed 
rden komt deze giftige 

ricine niet in de olie, de ricine is ook alleen maar oplosbaar in water. 

De rijpe zaden worden geplet en koudgeperst; de olie wordt dan medisch, 
cosmetisch en/of technisch gebruikt. In Europa en Amerika worden ook 

ebruikt ter stimulering van de zogafscheiding bij 

Behalve een geneesmiddel was wonderolie van oudsher ook een brandstof en tegenwoordig een van de 
technisch meest gewaardeerde smeerolies (bv. voor vliegtuigen), verder wordt wonderolie gebruikt in 
cosmetica. In Nederland word het vooral als eenjarige sierlijke bladplant gekweekt, die in 

bloeit voornamelijk in de periode augustus en september, en er bestaan 
illende cultivars van de wonderboom die onder meer in de hoogte, de bladkleur en de bladvorm 
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