
Natuurlijke behandeling van schimmelinfecties 
 

Manuka olie uit de East Cape van Nieuw Zeeland (ook wel ti-tree genoemd) is zeer effectief in het bestrijden 
van schimmelinfecties aan bijvoorbeeld de voeten/nagels en ringworm. Vaak wordt er gesproken over 
'kalknagels', maar het betreft hier een schimmelinfectie. De schimmels verspreiden zich door 
schimmelsporen, deze zijn voor het blote oog niet zichtbaar. Schimmelsporen houden van een warme en 
vochtige omgeving, zoals zwembaden, sportzalen en de binnenkant van de schoenen. De meeste crèmes 
die worden verkocht voor kalknagels en zwemmerseczeem blijken (op langere termijn) weinig effectief in de 
bestrijding. Een nadeel van de voorgeschreven medicijnkuren, is dat zij de darmflora kunnen aantasten. 
 
Het gebruik van de East Cape Manuka olie en de Active Manuka Honey Cream kent geen nadelige 
bijwerkingen en is zeer effectief.  
 

 
 Het gebruik van de Manuka producten bij voetschimmel / kalknagels: 
     (verzorgingspakket; Manuka olie 100%  puur 10 ml en Manuka Active Honey Cream 50 gram) 
 

• De aangetaste plekken op de huid van tenen en handen goed wassen eventueel met Manuka zeep.  
• De huid afdrogen met een handdoek die alleen hiervoor gebruikt wordt.  
• De teennagels goed kort houden en de nagels en nagelriemen inwrijven met East Cape Manuka 

olie.  
• De andere geïnfecteerde plekken/huid 2 x per dag insmeren met de Active Manuka honey Cream. 
• Houd dit minimaal 6 maanden vol. Wanneer de infectie onder controle lijkt te zijn, gebruik dan nog 

een aantal maanden één maal per dag de East Cape Manuka olie! Blijf ook goed de voeten wassen, 
drogen en insmeren met de crème. (Het duurt ongeveer 9 maanden voordat de nagel in zijn geheel 
is vernieuwd.) 

• De sokken en de handdoek die gebruikt wordt voor het afdrogen van de voeten, wassen met 10 tot 
15 druppels 100% East Cape Manuka olie. 

• De binnenkant van de schoenen bevatten ook schimmelsporen. Om nieuwe besmetting te 
voorkomen; spuit of strooi iedere dag een antischimmelproduct in de schoenen. Het liefst een spray, 
tinctuur of poeder op natuurlijke basis, verkrijgbaar bij de drogist / natuurwinkel.) 

• Bij het betreden van zwembaden is het aan te raden de voeten voor- en na het zwemmen in te 
smeren met de active-manuka cream.  

 
• Het is noodzakelijk om iedere dag de huid en nagels consequent te verzorgen en de 

behandeling nog enkele maanden door te zetten ook al lijkt de fungus verdwenen te zijn! 
 

• Wanneer de voetschimmel met regelmaat terugkomt is het raadzaam een 
natuurgeneeskundig therapeut of homeopaat raadplegen voor een inwendige behandeling. 
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East Cape Manuka olie: 
 
Manuka olie uit de East Cape is een pure natuurlijke essentiële olie, die effectief is in 
de verzorging van het lichaam. Door haar bijzondere eigenschappen bestrijdt Manuka 
olie een breed scala aan bacteriën en schimmels. Manuka olie is anti-bacterieel, 
schimmeldodend, werkt huid-regenererend en kalmerend op de huidzenuwen. De olie 
werkt slijmoplossend, ontstekingsremmend, is anti-reumatisch en jeukstillend. De 
Manuka olie wordt toepast in pure vorm, of in combinatie met een natuurlijke draagolie 
en wordt tevens verwerkt in huidverzorgende crèmes. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Manuka olie vele malen  
(20 tot 30 maal) effectiever is in de bestrijding van huidschimmels dan de Australische 
tea tree olie. Bovendien is de East Cape Manuka olie door het lagere percentage 
cineol veel zachter voor de huid en wordt door de meeste mensen  goed verdragen.  

 


