
157

SHAKTI MAHA ABHYANGA TAILA 
KRUIDENOLIE 

Voor de vrouw

 

Shakti Maha Abhyanga Taila is een kruidenolie speciaal voor de vrouw en wordt in 

Ayurveda omschreven als een ware zegen voor haar. De olie voedt en verzorgt de dhatu’s 

(lichaamsweefsels) en srota’s (circulatie-kanalen). Deze taila werkt in het bijzonder positief 

op de prana (levensenergie) in het vrouwelijke voortplantingsweefsel (Artava Dhatu, zevende 

lichaamsweefsel volgens Ayurveda).

Een massage met warme Shakti Maha Abhyanga Taila stimuleert de bloed- en lymfecirculatie, 

doordat afvalstoffen op een versneld tempo worden verwijderd. Hierdoor wordt het 

zenuwstelsel gekalmeerd en vermindert stress en spanning. Daarnaast ondersteunt deze 

kruidenolie het natuurlijk afweersysteem, zodat de algehele gezondheid van de vrouw 

bevorderd wordt. De kruidenolie werkt kalmerend en harmoniserend ten aanzien van 

disbalansen in lichaam en geest. Shakti Maha Abhyanga Taila beschermt tevens tegen 

ouderdomsverschijnselen en helpt in het bijzonder bij overgewicht. 

Naast deze fysieke en mentale effecten zorgen massages met Shakti Maha Abhyanga Taila 

voor een goede doorstroom van subtiele energieën (prana, ojas, tejas). Door het gebruik van 

de kruidenolie worden blokkades in energiestromen opgelost, waardoor er een optimale staat 

van gezondheid bereikt wordt.  

Samenstelling: 

Sesamolie, Pimpinella anisum, Asparagus racemosus, Basella alba, Boerhaavia diffusa, 

Cedrus deodara, Zizyphus jujuba, Cinnamomum zeylanicum, Hemidesmus indicus, Withania 

somnifera root, Rubia cordifolia, Ipomea digitata, Acorus calamus, Elettaria cardamomum, 

Nelumbo nucifera, Dolichos bifl orus, Desmodium gangeticum, Gmelina arborea, Oroxylum 

indicum, Aegle marmelos, Solanum indicum, Solanum xanthocarpum, Uraria picta, 

Clerodendrum phlomidis, Stereospermum suaveolens, Tribulus terrestris, steenzout.

Werking: 

Tonicum voor vrouwelijke voortplantingsweefsels, tonicum voor hormonale systeem 

en vruchtbaarheid, versterkt lichaamsweefsels, bevordert bloedcirculatie, bevordert 

lymfecirculatie, zenuwsterkend, versterkt het immuunsysteem, verwijdert afvalstoffen, 

rustgevend, kalmerend bij stress, verjongend, verstevigend, afrodisiacum, regenereert cellen 

en weefsels.  

Indicaties: 

Vrouwelijke onvruchtbaarheid, menstruatie-problematiek, premenstrueel syndroom, 

bekkenontsteking/eileiderontsteking (pelvic infl ammatory disease; PID), myoom/fi broom, 

endometriose, hormonale disbalans, seksuele zwakte, algehele zwakte, verminderde 

immuniteit, verlaagd energieniveau, fi bromyalgie, obesitas, nek- en wervelkolomklachten, lage 

rugpijn.  

Dosering en gebruik: 

Geschikt voor gebruik bij lichaamsmassages. 

De fl es tot circa 40 °C verwarmen in warm water. Goed schudden.

Contra-indicaties: Geen.


