
Met de kracht van etherische oliën!

HET UNIEKE FAMILIE-RECEPT is gebaseerd op 7 zuivere etheri-
sche oliën, gewonnen uit heilzame planten, verrijkt met menthol.
De positieve kracht van deze oliën is al duizenden jaren bekend
en beschreven in vele boeken over planten en kruiden.
Etherische oliën zijn ontspannend en positief voor lichaam en
geest. Ook zijn ze verzachtend voor de luchtwegen. Dat begint al
bij de geur via de ademhaling. Eenmaal aangebracht op de huid,
dringen ze diep in de spieren door met hun weldadige invloed. 

De vraag is nu welke olie voor wat geschikt is. TOCO-THOLIN®
antwoordt hierop met ”Het goede oude huismiddel”, volgens oud 
familierecept, waarbij de oliën elkaar ondersteunen.
De ingrediënten zijn: pepermuntolie, eucalyptus-, steranijs-,
petitgrain-, lavendel, rozemarijn-, kruidnagelolie en menthol.

TOCO-THOLIN®om vrijer te ademen! Enkele druppels op uw zak-
doek of in een stoombad. Ook borst of rug inwrijven met enkele
druppels of dun met TOCO-THOLIN®Balsem is aan te bevelen.

TOCO-THOLIN® ontspant en verfrist. Enkele druppels op uw
voorhoofd, uw slapen (niet bij de ogen) en in de nek en u bent
weer fit. Goed te gebruiken bij vermoeidheid, autorijden, verga-
deren, winkelen, sport, etc.

Een druppel op de verdamper/ventilator in uw kamer of auto ver-
frist de lucht!

Bij kriebel in de keel één druppel op suiker of honing zo lang
 

TOCO-THOLIN®helpt bij de verzorging van de huid na insecten-
beten, kwallenbeten, brandnetels, etc. Enkele druppels op de
huid aanbrengen.

Insecten houden niet van de geur. Muggen en andere insecten
blijven op afstand als u enkele druppels TOCO-THOLIN®op uw
haar, kleding, of kussen sprenkelt.

Sauna: een paar druppels in de pollepel, water erbij en op het
vuur. Heerlijk fris en voor meer lucht. Prima als aromatherapie. 

Ligbad en voetbad. 5 tot 10 druppels in water houden uw
spieren en gewrichten soepel. U bent weer urenlang actief.
Heeft u geen bad? Sprenkel dan een paar druppels tegen uw
douchewand, dit is verfrissend.

Voor een frisse adem. De mond spoelen met een druppel TOCO-
THOLIN® in water of gewoon direct op de tong. Helpt tegen de
geur van knoflook, roken, alcohol, etc. Doe eens een druppel 
TOCO-THOLIN®in het water van uw monddouche!

T-shirt, zweetbandje of TOCO-THOLIN® Balsem op borst, hals,
etc., maken u urenlang actief. Aan te bevelen bij sporten zoals:
wielrennen, voetballen, hockey, tennis, golf, skiën, fitness.

TOCO-THOLIN®is een spierolie voor soepele spieren en gewrich-
ten en dringt diep door in de spieren. Maar als u de spieren ook
wilt masseren, kunt u beter de TOCO-THOLIN® Balsem nemen. 

Er zijn vier soorten TOCO-THOLIN® Balsem:

TOCO-THOLIN®
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Verkrijgbaar bij uw drogist, apotheek,
reformwinkel en sportverzorgende groothandel.

Zie ook www.toco-tholin.com

mogelijk in de mond houden, waarna doorslikken. Ook de hals 
inwrijven met TOCO-THOLIN®brengt de keel tot rust.

 Meer lucht voor sporters: 1 tot 2 druppels in de mond, op

Een milde Balsem, gebaseerd op TOCO-THOLIN® Druppels. 
Deze geeft, ingewreven op borst en rug, meer lucht.
Balsem Speciaal is extra sterk, volgens Oosterse formule en te
gebruiken vóór en ná sporten of intensieve arbeid.
Balsem Warm en Balsem Heet. Zij bevorderen de doorbloeding
in de spieren en geven daarbij ook nog een warmtegevoel op de 
huid. Dit komt door het natuurlijke bestanddeel Capsicum.
Ideaal bij koude voeten en voor buitensporters!

•
•



TOCO-THOLIN®heeft vier fijne massage-oliën:
NATUMAS® op basis van natuurlijke/plantaardige oliën met

SKIN-PROTECTOR is een fijne huidzalf met vitamine E voor
extra bescherming van de huid bij regen, wind en kou. Sluit de
poriën niet af en laat de huid ademen! Speciaal voor buiten-
sporten zoals wielrennen, voetballen, roeien en skiën. Aan te
bevelen bij een triathlon! Ook bij ruwe, schrale of droge huid is
SKIN-PROTECTOR
 
W

verzachtend. Veel gebruikt bij pedicuren!

AS-LOTION, heerlijk verfrissend voor de persoonlijke hygiëne
na de sport en voor verzorgers om bv. handen vetvrij te maken.

BROEKENVET is ontwikkeld voor wielrenners maar ook
geschikt voor lopers, ruiters, schaatsers etc. om blaarvorming
te voorkomen. 
Attentie:
TOCO-THOLIN®Druppels en Balsems niet in ogen laten komen
en niet op open wonden of tere huid. Niet met water proberen
te verwijderen. Dat maakt het erger. Eventueel met slaolie dep-
pen of gewoon even wachten is het beste. Buiten bereik van
kinderen houden en bij kinderen onder de 4 jaar niet recht-
streeks op de huid aanbrengen.
Tijdens zwangerschap en borstvoeding kunnen TOCO-THOLIN®
producten, voor zover bekend, gewoon worden gebruikt.
Wel raden wij u aan in deze bijzondere periode met alles
matig te zijn.

• • • NIEUWE TOEPASSING • • •
Bekend is, dat TOCO-THOLIN®druppels helpen bij de cosmeti-    
sche verzorging van dikke bruine nagels of  kalknagels. De 
juiste combinatie van deze etherische oliën is hierbij belangrijk!

Druppel 2 maal per dag TOCO-THOLIN®druppels op de nagel,
zodanig dat de vloeistof ook goed tussen nagel en nagelbed
komt. Ga hiermee door totdat het lelijke gedeelte van de nagel
volledig is uitgegroeid. Bedenk dat een voetnagel gemiddeld 1
mm per maand groeit. 

Gebruik na het douchen een aparte handdoek voor het afdro-
gen van de voeten en draag slippers in openbare gelegenhe-
den. Trek dagelijks schone sokken aan en wissel regelmatig
van schoenen. Sprenkel er enkele druppels TOCO-THOLIN® in.
Zo houdt u een frisse geur in de schoenen en het helpt bij ver-
moeide voeten en (zweet)voetengeur.

TOCO-THOLIN®v.o.f.
Postbus 132 - 2670 AC Naaldwijk, Nederland.
Tel. 0174-625911. Fax. 0174-622901.
vof@toco-tholin.com

Verdeler België: FLEERAKKERS MEDICAL
Mutsaardweg 10 - 2310 Rijkevorsel, België.
Tel. 03-3148091. Fax. 03-3148091.
fleerakkers.m@skynet.be
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Alle balsems zijn zacht bij lichaamstemperatuur en laten zich
goed over de te masseren oppervlakte verdelen. Ze worden
snel opgenomen en bevorderen de doorbloeding in de spieren.
Dun opbrengen en afdekken heeft een verwarmende invloed in
de spieren. Dik opgebracht en niet afgedekt verkoelt, mede
doordat het buitenste deel van de oliën verdampt.

natuurlijke etherische oliën en vitamine E. Met opzet vetter en
beschermt daarom bij de buitensport tegen kou en regen.
MEDIMAS®bevat dezelfde actieve bestanddelen, trekt sneller
in de huid en is zeer geschikt voor de ontspannende massage
en dagelijkse verzorging, bijvoorbeeld na bad of sauna etc.
NATUMAS®WARM zorgt d.m.v. het natuurlijke Capsicum voor
een warmtegevoel op de huid!
De etherische oliën in de drie bovenstaande massage-oliën
bevorderen de doorbloeding en ondersteunen de warming-up
en cooling-down.
NATUMAS®NEUTRAAL is een wat vettere, natuurlijke massage-
olie zonder toevoeging van etherische oliën. Zeer geschikt voor
massage met Kruidenstempel, Hot-Stone, Orang-Malu etc.
Direct te gebruiken door mensen met een gevoelige huid of te
verrijken met essentiële oliën naar behoefte van de cliënt.
 
Alle bovenstaande oliën verzorgen de huid en zelfs bij forse
beharing is masseren niet pijnlijk. Ze houden de spieren soepel
en elastisch en dragen bij aan fysieke topprestaties!


