
Teunisbloem

Botanische informatie:

Teunisbloem (Oenothera biennis) is een bloeiende plant afkomstig uit Noord-
Amerika en inmiddels verspreid over de hele wereld. Zoals de Engelse naam
(Evening Primrose) al doet vermoeden, heeft de plant een ongebruikelijk
kenmerk: de romige tot felgele bloemen bloeien alleen na zonsondergang en
op bewolkte dagen. De Nederlandse naam heeft betrekking op de
naamdag van Sint Antonius (13 juni), rond die dag begint de teunisbloem te
bloeien. Bloei duurt tot de late zomer. De bloemen zijn geel, 2.5 – 4 cm
doorsnee, met vier bloembladen. De vrucht is een capsule van 2-4 cm lang,
die talrijke zaden van 1-2 mm lang bevat, dat vrijkomt wanneer de capsulein
vier secties splits wanneer rijp. Alle delen van de teunisplant kunnen gegeten
worden. De bladeren worden gekookt en gegeten als groente en de wortels
zijn zoet, sappig en heerlijk wanneer ze gekookt worden als aardappelen. De
bloemen zijn een zoete toevoeging aan salades of garnering en jonge
zaaddozen worden gestoomd. De teunisbloemplant en de zaden worden al
eeuwenlang door Amerikaanse Indianen gebruikt, als thee in heet water om
wonden, huidproblemen en andere aandoeningen te genezen.
Teunisbloemolie is de olie die wordt gewonnen uit de zaden van de
teunisbloemplant door een proces van koude persextractie.

Samenstelling:
Teunisbloemolie bestaat uit:
• Vetzuren: palmitic acid, stearic acid, oleic acid (omega 9), linoleic acid (omega

6) en linolenic acid (omega 3)
• Aminozuren: arginine, cysteïne, phenylalaline, glycine, histamine, isoleucine,

Lucien, lysine, proline, threonine, tyrosine, valine.
• Vitaminen: ascorbinezuur (vitamine C), vezels, mineralen: kalium, magnesium,

manganese, ammonia, koper, boor, ijzer, zink, calcium, fosfor.
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Voordelen:
• Verzacht eczema, atopische dermatitis, psoriasis, seborroe en neurodermatitis
• Hydrateert droge huid
• Maakt huid meer elastisch
• Verzacht ruwe huid

• Reduceert rimpels
• Verjongt de huid
• Vermindert ‘dark circles’ en zwelling rond de ogen
• Stimuleert nieuwe celvorming en versnelt zo genezing van wonden en 

brandwonden
• Verzacht allergische reacties
• Vermindert ongewenste roodheid en verkleuring

Toepassing:
• Eczeem, psoriasis en andere huidaandoeningen

• Verouderende huid
• Zonproducten
• Kleuringsprodcuten
• Badproducten
• Spray emulsies
• Oogproducten
• Voeten, handen, nagels
• Haarproducten
• Roll on en stick deodorants
• Verzorging voor mannen – haar, lichaam, huidbehandelingen, 

deodorants, zonbescherming
• Baby zonbescherming
• Ontharingsmiddelen


