
Rozenwater
Eau de Rose

Omouna rozenwater

Schoonheid met meerwaarde

Omouna rozenwater is een puur en eerlijk 
product gemaakt van verse rozen uit de 
rozenvallei van Kelaâ M’Gouna in 
Zuid-Marokko.

Met de aankoop van dit product ondersteun 
je de traditionele productie van puur 
rozenwater waar kleine bedrijfjes en 
coöperaties van kunnen bestaan.

In dit rozenwater zit géén parfum of 
alcohol maar alleen verse rozen en het zuivere 
water uit de bergtoppen van de 4000 meter 
hoge MGoun. 
 
100% puur natuurlijk en ecologisch.

www.omouna.com
copyright Omouna

Zuinig zijn op moeder aarde
 en er rijk van genieten



ToepassingDe Marokkaanse roosPuur rozenwater

Puur rozenwater is een hydrolaat 
oftewel een waterdampdestillaat 
van verse rozen.

De rozen bloeien van half april tot begin mei. 
Op het moment dat de rozenknoppen 
openen, verspreiden de rozen hun heerlijke 
geur. Dan worden de rozen geplukt en 
dezelfde dag gebruikt om rozenwater te 
maken.

De verse rozen worden in een destilleerketel 
op een zeef gelegd en daaronder wordt water 
aan de kook gebracht.

De opstijgende waterdamp gaat door de 
rozen heen en neemt alle werkzame en 
geurige bestanddelen op.

Door afkoeling wordt de waterdamp weer 
vloeibaar. Dit is puur rozenwater waar niets 
meer aan wordt toegevoegd.

De stoffen uit de roos zelf conserveren het 
rozenwater op natuurlijke wijze.

Puur rozenwater heeft een zachte geur en 
bevat de werkzame stoffen van de rozen. 
Het mag ook worden ingenomen.

De Marokkaanse roos is een kruising van 
de Damascener roos en de Centifolia 
roos. De eigenschappen van de sterkst 

geurende en meest werkzame rozen ter 
wereld zijn hierin verenigd.

De geur van de Centifolia roos is zoet en 
honingachtig. De geur van de Damascener 
roos is fris en bloemig.

De voornaamste werkzame stoffen van de 
roos zijn citronellol, fenyl ethanol, geraniol, 
nerol, stearopten en farnesol. Deze zorgen 
voor de geur en voor de antibacteriële 
werking.

Op de huid werkt het rozenwater 
antibacterieel en verzachtend tegelijk.

In Marokko staat het bij innname bekend als 
koortsdempend en reinigend.

Eco-certificaat no. 99-54307 Marokko

Gezichtslotion
Om de huid te reinigen en te verfrissen. 
De antibacteriële werking houdt de huid bij 
regelmatig gebruik vrij van puistjes. 
Rozenwater op een watje of schoon doekje 
aanbrengen en de huid daarmee reinigen.

Aftershave
In Oriëntaalse culturen een geliefde 
aftershave door de zachte rozengeur en de  
antibacteriële en verzorgende 
werking.

Oogwater
Tegen branderige en vermoeide ogen. Een 
oogbadje of de ogen druppelen met puur 
rozenwater. Rozenwater kan even prikken 
maar daarna voelen de ogen ontspannen en 
fris aan.

Mondspoeling
Verfrissende en reinigende mondspoeling. 

Een rozenbad
Een heerlijke geur en verzachtende reiniging 
door rozenwater aan het badwater toe te 
voegen.

Rozenwater is drinkbaar
Rozenwater mengen met water is een 
verfrissende en verfijnde dorstlesser.
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