
7 DIY 
RECEPTEN

VOOR EEN STRALENDE HUID, 
GLANZEND HAAR EN EEN 
GEZONDER LICHAAM
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DIY kokos scrub 
ingrediënten: 
❖ 100 gram kokosolie
❖ 120 gram rietsuiker (of kokosbloesemsuiker)
❖ 1 theelepel vanillepoeder of een paar

druppels essentiële olie naar keuze

instructies:
1. Als de kokosolie te hard is, zet het dan even in

de zon of in warm water om het wat zachter te
maken. Niet te veel verhitten anders smelt de
suiker!

2. Voeg de (kokosbloesem)suiker en de vanille
of essentiële olie erbij

3. Goed mengen en je scrub is klaar voor
gebruik!

extra tip:
Zorg dat er geen water bij komt, dit kan namelijk het 
product sneller laten vergaan. 
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ingredienten:
Basis:

❖ 2 el. argan olie
❖ 2 el. jojoba olie
❖ 2 el. amandelolie

Geur:

❖ 5 druppels Sandelhout essentiële
olie

❖ 5 druppels Bergamot essentiële
olie

❖ 5 druppels Petitgrain essentiële olie

instructies:
Mix alle olie in een flesje van donker glas en je baardolie 
is klaar voor gebruik!

DIY baardolie
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DIY losse poeder 
foundation
ingrediënten:
❖ Arrowroot poeder
❖ Cacao poeder
❖ Kaneelpoeder
❖ Gemberpoeder
❖ Tarwegras poeder

instructies:
1. Begin met 1 eetlepel arrowroot poeder en doe dit in een

glazen of stenen kommetje.
2. Voeg, afhankelijk van je huidskleur, steeds beetjes van de

andere ingrediënten toe tot je jouw ideale match hebt. Dip
je vinger in het poedermengsel en wrijf uit over de rug van
je hand om te zien of de kleur goed is (test het vooral in
daglicht!). Blijf mengen als de kleur niet direct goed is.

3. Als je de goede kleur gevonden hebt, doe het dan in een
potje en gebruik vervolgens als ieder andere losse poeder
foundation; verdeel het met een poederkwast losjes over
je gezicht.
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DIY lippenbalsem
ingrediënten:
❖ 100 gram bijenwas (geel)
❖ 250 ml shea butter
❖ 250 ml kokosolie

Om het recept te veganizen kun je de bijenwas vervangen 
door bijvoorbeeld candelillawas. In dit geval kun je iets 
minder gebruiken dan 100 gram.

instructies:
1. Doe alle ingrediënten in een glazen (maat)bekertje
2. Verwarm het au bain-marie
3. Haal van de warmtebron en voeg eventueel essentiële 

olie (max 1%) toe voor een lekker geurtje

4. Schenk in een stick of potje
5. Laten uitharden en smeren maar!
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DIY tandpasta
ingrediënten:
❖ 50 gram Baking soda
❖ 100 gram Calciumcarbonaat
❖ 30 gram Xylitol
❖ 18 gram Kraanwater

Optioneel (voor een ‘tandpasta smaak’):

❖ 2 gram pepermunt essentiële olie

instructies:
1. Kook het kraanwater en voeg hier de

xylitol aan toe. Meng met elkaar tot de
xylitol volledig gesmolten en met het
water vermengd is.

2. Meng in een andere kom het calcium
carbonaat met de baking soda en voeg
langzaamaan het water met de xylitol toe
terwijl je ondertussen goed blijft roeren.

3. Meng goed met elkaar tot één gladde
massa en voeg als laatste de pepermunt
essentiële olie toe. Schenk vervolgens
over in een tinnen blik. 12



DIY deodorant
ingrediënten:
❖ 45 gram Kokosolie
❖ 10 gram Bijenwas
❖ 25 gram Magnesium Hydoxide 
❖ 20 gram Arrowroot Poeder
❖ Een paar druppeltjes essentiële olie naar keuze

instructies:
1. Doe de bijenwas en kokosolie samen in een pannetje

en  smelt dit au-bain marie. Zodra het gesmolten is,
voeg je de magnesiumhydroxide en arrowroot poeder
toe. Meng  dit goed met elkaar totdat er een glad
mengsel ontstaat.

2. Je kunt eventueel een druppel essentiële olie naar
keuze toevoegen als je de deodorant een lekker
geurtje wilt  geven.

3. Giet het mengsel in een tinnen blikje en laat de
deodorant 10 minuten hard worden in de koelkast. Je
deodorant is nu klaar voor gebruik, smeren maar!
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Bij koude temperaturen kan de deodorant wat hard 
worden. Om deze meer smeerbaar te maken kun je 
ongeveer 10 gram vloeibare olie zoals Olijfolie of 
Zonnebloemolie toevoegen.



DIY Fluffy Shea Butter 
ingrediënten:
❖ 42 gram Kokosolie
❖ 83 gram Shea Butter
❖ Essentiële olie naar keuze (bijvoorbeeld Lavendel,

Eucalyptus of Mandarijn)

instructies:
1. Zet een klein pannetje op het vuur met kokosolie en laat

smelten.
2. Doe vervolgens de shea butter in een beslagkom en meng

dit met een mixer tot er een romig beslag ontstaat.
3. Voeg hieraan de gesmolten kokosolie toe en mix

nogmaals 5 tot 10 minuten door totdat het luchtig is. Voor
een lekker geurtje kan je enkele druppels van één van de
essentiële oliën toevoegen. Het samenvoegen van
meerdere geuren kan natuurlijk ook!

4. Laat het geheel in de beslagkom even afkoelen (in de
koelkast).

5. Klop het geheel nogmaals met de mixer op om tot een
luchtige massa te komen.
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Disclaimer:

Dit boek is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische handleiding. De recepten uit dit boek zijn niet bruikbaar als 
vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten altijd een arts. De auteur is niet 
aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van dit boek ontstaan. 17

Wil je de bovenstaande pakketten in één keer aanschaffen….

Kijk dan eens op onze website: www.naturalheroes.nl

https://www.facebook.com/heroesnatural
https://www.naturalheroes.nl/collections/diy-pakketten



