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1. Inleiding
Hydrolaat is een bloemen- of kruidenwater dat door het specifieke productieproces van essentiële
oliën als een soort bijproduct ontstaat. Het is natuurlijk aromatisch water. Hydrolaten zijn zeer zacht
en daarom voor iedereen bruikbaar. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Ze zijn te gebruiken in de
huidverzorging, in gerechten, in het huishouden en hebben nog veel meer praktische toepassingen.
Gemiddeld bevat een hydrolaat 0,02% etherische olie.
"Aromatische hydrolaten zijn het product van het stoomdestillatieproces en bevatten wateroplosbare, vluchtige plantcomponenten die hen vaak de geur geven van de essentiële olie, maar niet zo
sterk zijn. Hun samenstelling is anders dan die van een essentiële olie: rijker aan wateroplosbare bestanddelen en – praktisch - vrij van lipofiele substanties zoals terpeenkoolwaterstoffen. Dit betekent
dat ze zeer goed te verdragen zijn, en vaak antiseptisch en ontstekingsremmend werken” (Schnau-
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belt, 1999)
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2. Werking
Je zou kunnen zeggen dat de microdruppels essentiële olie het hydrolaat de geur en smaak geven,
terwijl de wateroplosbare plantbestanddelen verantwoordelijk zijn voor de therapeutische werking.
Wateroplosbare bestanddelen zijn o.a. carboxylzuren, tanninen, flavonoïden en sesquiterpeenalcoholen. Zo is bijvoorbeeld bij rozenwater het gevormde fenylethylalcohol het bestanddeel dat voor
een groot deel de geur bepaalt. Dit hydrolaat geurt voor veel mensen aangenamer dan de essentiële
olie.
Hydrolaten zijn een complementair deel van de aromatherapie, maar worden vaak vergeten. Ze worden meestal gezien als afvalproducten van de destillatie en als een zwak aftreksel van essentiële
oliën. Niets is minder waar! Hydrolaten zijn de ware aromatherapie. Je zou ze als de homeopathie
binnen de aromatherapie kunnen beschouwen. Als je ze een plaats in de natuurgeneeskunde wilt geven, dan staan ze tussen de Bachbloesems en de essentiële olie in. Natuurlijk aromatisch water ofwel
een hydrolaat bevat de levenskracht van de plant.
Alle hydrolaten hebben een sterk genezende werking en soms wordt de therapeutische werking van
de essentiële olie overtroffen. Omdat ze een zachte werking hebben, zijn hydrolaten geschikt bij de
behandeling van kinderen, zwangeren en ouderen. U kunt de hydrolaten onverdund op de huid toepassen. Alle hydrolaten zijn verkoelend, ontstekingsremmend en genezend.
Een hydrolaat moet je niet verwarren met “aromatic- and floral waters”, aromatisch water en bloemenwater. Deze bevatten dikwijls synthetische geurstoffen. Vaak worden ze gemaakt door enige
druppels etherische olie of parfumolie in bronwater te doen. Dit heeft niets te maken met een hydrolaat. Ook bachbloesems zijn niet hetzelfde.
Lavendel hydrolaat wordt gewonnen door de destillatie van de toppen van de echte lavendelstruik.
De pH waarde ligt tussen 5.6 en 5.9.
Lavendel hydrolaat of hydrosol (lavandula angustifolia) is vooral bekend om haar zuiverende en reinigende werking voor de huid, maar heeft ook vele andere werkingen.
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Het is een zeer stabiel hydrolaat dat wel tot 2 jaar goed kan blijven.
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3. Goed om te weten
•

Verse hydrolaten zijn zuiver en bacterievrij.

•

Bewaar uw hydrolaten in de koelkast of zo koel mogelijk.

•

Het is aan te raden uw hydrolaten binnen anderhalf jaar op te gebruiken.

•

Hoe zuurder het hydrolaat (lage pH), des te langer is het hydrolaat houdbaar.

•

Oude hydrolaten kunnen in het bad gebruikt worden of tegen mierenoverlast in de tuin.

•

Men dient rekening te houden met het feit dat er gedestilleerd water in de handel is waarin
druppels essentiële olie zijn opgelost (middels een emulgator). Vaak ontbreken de wateroplosbare delen, waardoor dit product een andere werking bezit.

•

Soms drijven er kleine vlokjes in het hydrolaat. Dit is geen vervuiling van het water, maar het zijn
minuscule plantendeeltjes. Filteren met behulp van een simpele papieren koffiefilter is hier het
devies.

Het lavendel hydrolaat van Terreel is afkomstig uit een tuin waar de laatste 12 jaar geen chemische
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(mest)stoffen aan zijn toegevoegd.
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4. Gebruik van lavendel hydrolaat
Helpt als spray bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acne
Betere slaap (spray op je kussen)
Couperose
Huidirritaties (ook na scheren)
Insectensteken/-beten
Jet lag
Jeuk
Na het verwijderen van een teek (ook bij honden)
Schaafwonden
Wondverzorging bij honden
Zonnebrand

Geeft verlichting bij:
•
•

Opvliegers: Maak een spray van 50% lavendel- en 50 % salie hydrolaat
PMS: Een spray van 50 % lavendel en 50 % geranium of roos hydrolaat

Voeg een scheut toe aan het badwater:
•
•
•

Kalmerend, met ontsmettende en versterkende werking op de huid
Bij zweetvoeten (voetbad)
Babybadje

•

Puur als gezichtstonic na het reinigen en voor het aanbrengen van een serum of crème. Voor het
aanbrengen van de crème of olie eerst de huid licht vochtig maken met lavendel hydrolaat en
dan de crème in de vochtige huid inmasseren.

•

Op reis is een combinatie van hydrolaat van lavendel, kamille en roos, in gelijke delen, een eerste hulp bij ongelukken, bij stress, slapeloosheid, zonnebrand, wondbehandeling van kleine
wonden, snijwonden, schaafwonden, enz.
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Overige toepassingen:
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•

gebruik lavendel hydrolaat gecombineerd met kamille hydrolaat als spray tegen luieruitslag en
als rustgevende spray in de kinderkamer voor het slapen gaan.

•

Als koelend en reinigend gezichtsmasker in combinatie met bentoniet klei of calamine poeder.

•

Lavendel hydrolaat is zacht, balancerend voor alle huidtypen, werkt verkoelend in de zomer als
het warm is, verzachtend bij zonnebrand en een geïrriteerde, gevoelige huid, tonisch voor vette
huid, droge en oudere huid.

•

Ook zeer geschikt als tonic/gezichtslotion want het maakt zacht en veilig schoon.

•

Geeft verkoeling en verlichting bij eczeem en is regeneratief voor de beschadigde huid. Perfect
te gebruiken in gezichtsmaskers voor alle huidtypen om schoon te maken en te verfrissen.

•

Voegt een lekkere geur toe aan alle bestaande producten.

•

Geestelijk werkt lavendel hydrolaat emotioneel relaxerend en vitaliserend, goed bij stress en
geestelijke vermoeidheid.

•

Lavendel werkt past zich aan de omstandigheden aan, kalmerend of revitaliserend naar behoefte van het lichaam of de geest.

Inwendig gebruik van lavendel hydrolaat
Lavendel hydrolaat wordt niet vaak inwendig gebruikt vanwege de aparte smaak.
Je kunt er honing bij doen of het mengen met een ander hydrolaat om de smaak te verbeteren bij-
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voorbeeld roos of geranium.
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5. Bronnen
•

aromalifestyle.nl/aromatherapie-kennis/hydrolaten-a-z/lavendel-hydrolaat/

•

aromatherapie-info.com/hydrolaten.html

•

stichtingaromatherapie.nl/aromatherapie/hydrolaten/

•

huis-tuin-en-keuken.blogspot.com/2014/07/c-doe-het-zelf-hydrolaat.html
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