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Handleiding voor Facilitators MiSS BiO Parfum Workshop Duur: 1,5 - 2 uur



Inleiding
Met de komst van synthetische ingredienten in de 18de/19de eeuw kwam 
het gebruik van parfum in een stroomversnelling: goedkoop en voor ieder-
een beschikbaar. Voor deze tijd was parfum zeer kostbaar vanwege de 
naturlijke grodstoffen. Bijzondere parfums worden nog steeds met de hand 
gemaakt op basis van etherische olie. Met deze workshop herstellen we het 
ambacht weer in ere. Geen eenheidsparfum maar een uniek product ge-
maakt met pure grondstoffen.  
Zelf maken is leerzaam, fun en resulteert in een bijzonder cadeau.  Met 
een groep een xtal unieke geursensaties ontwikkelen is een mooie en leer-
zame beleving. 

Waar moet je op letten tijdens deze workshop?

1. Maak ruim van te voren de workshopruimte klaar.

2. Zet de etherische olien neer, groepeer ze eventueel in top, basis en mid-
dennoten (p.3). Om orde te houden kun je 3 verschillende dienbladen ge-
bruiken.

3. Zet voor elke deelnemer workshopfolder, kladblaadje, pen, 1 roerstaaf, 
1 erlenmeijer of maatbeker en 10ml flesje met roller en etiket klaar. Deelne-
mers kunnen zittend aan tafel of staand aan hoge tafels de geur klaarma-
ken. Schenk je een (welkomst)drankje in kijk of je dat in een ander deel van 
de ruimte kunt doen om de labtafel overzichtelijk te houden.

4. Zet de tincturen op tafel met een pipet. Schroef de dop van de flesjes bij 
de start en doe in elk flesje een pipet. Een pipet kan 2-3ml tinctuur uit het 
flesje halen. 

5. Heet je gasten welkom. Vertel bondig wat de workshop inhoudt en vraag 
deelnemers om zich voor te stellen en kort hun ideale geur te beschrijven 
(fris, kruidig, zoet, bloemig etc)

Tip: Geef, terwijl je je verhaal vertelt, de tincturen door zodat deelnemers 
alvast kunnen ruiken. Benadruk dat er hygienisch en netjes gewerkt moet 
worden. Elke pipet terug in het flesje. De roerstaaf gebruiken om te mengen 
in de eigen maatbeker.



Er zijn geen foute combinaties zolang iedereen zijn of haar neus gebruikt. 
Wat de 1 lekker vindt ruiken kan bij de ander een tegenovergestelde reac-
tie geven. Instructie aan deelnemer: maak een geur die jij lekker vindt. 

De recepten zijn handvatten. Spoor deelnemers aan om in klad de grond-
stoffen op te schrijven die ze lekker vinden op basis van het aanbod. Begin 
met de tincturen en laat ze daarna de etherische olie ruiken.
De voorbereiding is het belangrijkst. Zodra er gemengd wordt is er geen 
weg terug. 

Let op: De blend mag het maximum van 10ml niet overschreiden!

In de workshop gebruik je 2 classificaties. de ene beschrijft geurgroepen en 
de andere wordt gebruikt om de etherische olie in te delen in top, midden 
en basisnoten. Sommige etherische olien passen in 2 noten. 

Geurgroepen: 

Flower: blends van bloemen (zeer kostbaar!) roos, jasmijn, ylang ylang, 
mimosa, lavendel. 
Citrus: lemon, orange, bergamot, grapefruit, mandarijn
Chypre: oakmoss, labdenum, patchouli, bergamot
Woody: sandelwood, cedarwood, vetiver, hars, guaic, eucalyptus, fir (spar)
Oriental: vanille, hars, ylang ylang, musk, clove (kruidnagel), anise, ginger, 
nutmeg, wierook (frankincense)
Aromatic: sage (salie), rozemarijn, lavendel, tijm, ginger, pepermunt, ore-
gano

De tincturen corresponderen deels met bovenstaande geurgroepen. Wil 
iemand een bloemige geur dan valt de keuze op de rozen, lavendel, viool-
tjes tinctuur. Voor een kruidige geur kan gekozen worden tusssen bijvoor-
beeld patchouli, rozemarijn,etc.

De start van parfum begint in deze workshop met 1 of meerdere tincturen. 
Daarna voegen deelnemers etherische olie toe.

Tinctuur & Geurgroepen



Top | Midden | Basis Noten
De Etherische olie

Etherische of essentiele olie bevat de essentie van een plant, bloem, hars, 
zaden en wortels. 
Etherische olien hebben verschillende verdampingspunten. Een olie van 
citroen ruik je direct en is vluchtiger in vegelijking met bijvoorbeeld de olie 
van een wortel zoals vetiver. De indeling van etherische olie in een top-
noot, middennoot en basisnoot heeft hier mee te maken.

Let op: hoe vluchtiger hoe wateriger de olie is. Let daarom op bij het drup-
pelen. Alle citrusgeuren gaan snel. Een olie zoals vetiver zal heel langzaam 
gaan en kan het beste even worden opgewarmd tussen de handen. 

De volgorde van mengen is belangrijk: BASIS, MIDDEN en dan TOP
De verhouding bepaalt hoe lang het parfum blijft hangen: basisnoten ont-
plooien zich later en ruik je langer. Topnoten springen direct in je neus en 
vervliegen snel. Ideale verhouding varieert tussen van elke noot evenveel 
druppels tot iets meer basisnoten t.o.v. topnoten. 

Elke blend kan verbeterd worden door toevoeging van lavendel en/of va-
nille extract. Net zoals wijn moet de geur rijpen voordat deze echt af is. 
Door gebruik van ticnturen duurt het rijpen 1-2 weken. Een parfum op basis 
van alleen olie moet 3 maanden rijpen.

Basis Noten – Sandalwood, Vanille, Cinnamon/kaneel, Patchouli, Cedar, 
Vetiver, Ginger, Guaiac

Midden Noten – Lemon Grass/Citroengras, Geranium, Neroli, Ylang-Ylang, 
Nootmuskaat, Kruidnagel/Clove, Eucalyptus, Rozemarijn, Salie/Sage, Fir 
Tree/Spar, Cypres

Top Noten – Orchidee, Rose, Bergamot, Lavendel, Lemon, Lime, Neroli, 
Bitter Orange, Citronella

Verbindende grondstoffen: vanille extract & lavendel



Recepten

Om mensen op weg te helpen met welke etherische olie ze aan hun 
tinctuurmix kunnen  toevoegen kun je suggesties doen van combina-
ties van etherische olie. Misschien heb je niet alle ingredienten voor-
radig. Geen punt, vervang de etherische olie door een olie uit de-
zelfde groep. 

Peace and Quiet

9ml Tinctuur(mix)

4 druppels Cedarwood
2 druppels Clary Sage
1 druppels Citroen
2 druppels sinasappel of 
bitter orange

Chill Out

9ml Tinctuur(mix)

2 druppels Patchouli
1 druppel Mimosa
3 druppel Vetiver
2 druppel Ylang-Ylang
2 druppels limoen of citroen of grape 

Rose Garden

6 ml Roos tinctuur
3ml Lavendel tinctuur

3 druppels Patchouli
4 druppels Rosewood
1 druppels Clary Sage

Orient

9ml Tinctuur(mix)

4 druppels Sandalwood
3 druppels Frankincense
1 druppel Ginger
1 druppel Ylang ylang
1 druppel oakmoss
1-2 druppels vanille

Vergeet niet om fotoʼs te maken en vraag deelnemers hun geur te 
posten op je FB pagina. Geniet ervan!




