
 
 

Gebruiksaanwijzing Menthol kristallen 

 MENTHOL KRISTALLEN STOMEN BIJ VERKOUDHEID 
  

 

Menthol kristallen stomen bij verkoudheid is een goede methode om uw luchtwegen open te 

krijgen. 

Menthol kristallen kunnen ook bij verkoudheid uitkomst bieden.  Alhoewel verkoudheid niet erg 

schadelijk is maken symptomen als keelpijn, hoofdpijn, hoesten en een complete verstopping van 

de neusholtes een verkoudheid niet prettig. Veel mensen weten dat ze als (tijdelijke) bestrijding 

van een volle neus kunnen stomen.Dit geeft een heerlijk opgelucht gevoel omdat ademen door de 

neus weer mogelijk word. 

Stomen kan in principe met alleen warm water. Veel mensen voegen hier echter extra stoffen aan 

toe waardoor het stomen beter gaat. Zo zijn veel gebruikte varianten eucalyptus, zout, kamille en 

tijm. Maar weinig mensen weten dat menthol veel beter werkt. 

Neem een kopje heet water of thee en voeg hier enkele kristallen aan toe. Een paar keer aan het 

kopje ruiken is meestal al voldoende. En het geeft ook nog eens een fijne mintsmaak aan uw 

thee. 

Punt van aandacht: menthol kan irriterend werken in open wondjes, ogen en mond. Bij het 

stomen raden wij dan ook aan uw ogen te sluiten om te  voorkomen dat de menthol damp op uw 

ogen slaat en irritaties opwekt. Mocht u de stof direct / onverdund in ogen, mond of open 

wondjes krijgen met irritaties tot gevolg dan bied spoelen / verdunnen met veel water de 

oplossing. De stof is niet schadelijk mits juist gebruikt. 



 

 

 MENTHOL KRISTALLEN IN VOEDING 
  

 

Mentholkristallen kunnen in verschillende soorten voeding worden gebruikt. 

Bij SoWiRo.com gekochte menthol kristallen kunnen in gerechten worden gebruikt. Zeker bij 

bepaalde toetjes kan de mintsmaak lekker zijn.  Kijk wel uit voor een te hoge dosering, de smaak 

overheerst al snel. U kunt de menthol bijvoorbeeld eerst laten smelten in heet water. Gebruik op 

1 liter water maximaal 1 gram (warme (soja)melk is ook prima te gebruiken) 

Bij SoWiRo.com verkochte kristallen zijn USP grade. Dit betekend dat ze van dermate hoge 

kwaliteit en zuiverheid zijn dat ze zelfs in  geneesmiddelen gebruikt mogen worden. Het gebruik 

in uw eten is dus geen enkel probleem. 

Punt van aandacht: menthol kan irriterend werken in open wondjes,  ogen en mond. Mocht u de 

stof direct / onverdund in ogen, mond of open wondjes krijgen met irritaties tot gevolg dan 

bied  spoelen / verdunnen met veel water de oplossing. De stof is  niet schadelijk mits juist 

gebruikt. 



 

 

 MENTHOL KRISTALLEN: GEBRUIK IN COSMETICA 

  

Menthol (al dan niet in de vorm van menthol kristallen) wordt gebruikt in verschillende soorten 

cosmetica zoals balsems, zalfjes, voet producten, hoofdhuid producten, koelende gels, shampoo, 

douchegels en nog veel meer vormen van cosmetica.  

Ook hobbyisten die zelf cosmetica maken gaan regelmatig aan de slag met menthol. Kijk 

hiermee wel uit, alhoewel menthol niet gevaarlijk is, kan het wel irriteren in ogen, open wondjes 

en andere kwetsbare lichaamsdelen. Eventuele irritatie kan makkelijk worden verholpen door 

goed te spoelen met water. 

  MENTHOL KRISTALLEN: GEBRUIK IN SAUNA’S, BAD OF DOUCHE 

  

 

Menthol kristallen zorgen in een sauna of bad voor een verkoelend en verfrissend effect. 

Menthol kristallen worden vaak gebruikt in sauna's. Ze kunnen direct op de stenen gestrooid 

worden of eerst verdund worden in water. In bad kunt u (maximaal 1 gram) toevoegen aan het 

warme badwater. Ook is het mogelijk ze tijdens het douchen te gebruiken. Kook wat water doe 

dit in een glas/beker doe er (maximaal 2 gram) menthol bij en zet het in een hoek van uw douche 

op de grond, zodat u het niet omstoot.  



 
 

 

In de sauna, uw bad of onder de douche zorgen menthol kristallen voor een lekkere frisse geur. 

Verder zorgen ze voor een fijnere ademhaling en een verhoogde concentratie en aandacht. 

Punt van aandacht: menthol kan irriterend werken in open wondjes, ogen en mond. Mocht u de 

stof direct / onverdund in ogen, mond of open wondjes krijgen met irritaties tot gevolg dan bied 

spoelen / verdunnen met veel water de oplossing. De stof is niet schadelijk mits juist gebruikt. 

 MENTHOL KRISTALLEN: DE VEILIGHEID 
  

De Menthol in menthol kristallen is zoals veel stoffen die wij als 'veilig' beschouwen alleen 

schadelijk als men er mee geconfronteerd word in grote hoeveelheden. 

Bij normaal gebruik is een schadelijke dosis niet snel te bereiken. Alleen bij het gebruik in 

voeding is het verstandig er rekening mee te houden dat u het gebruik niet overdrijft. Menthol is 

een sterke stof en kan dus uw ingewanden en maag irriteren bij overmatig gebruik. 

 

Meer informatie over de Chemische samenstelling van het product menthol vindt u op 

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Menthol  
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