
Active Manuka Honey en Manuka oil uit Nieuw Zeeland,     
een geschenk uit de natuur. 

 
In verschillende culturen wordt honing al vele eeuwen gebruikt voor de gezondheid, voor de verzorging 

van de huid en bij wondverzorging. In de eerste wereldoorlog werden bijvoorbeeld de wonden van 
soldaten al met honing behandeld. Honing heeft antibacteriële eigenschappen en wanneer de honing op 
de huid wordt aangebracht, voedt en hydrateert zij de huid en heeft helende eigenschappen.                    

 
Wat de Nieuw Zeelandse Active Manuka Honey zo bijzonder maakt, is dat deze honing de meest 
actieve honingsoort ter wereld is. De Manuka honing heeft een zeer krachtige antibacteriële activiteit 
(werking) die niet voorkomt in andere honingsoorten. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Active Manuka Honey 
De pure Active UMF® Manuka Honey wordt vanwege haar medicinale eigenschappen ingenomen.             
Een paar toepassingen van de Active Manuka honey zijn: 

Maag- en darmproblemen: veel mensen hebben baat bij het dagelijks innemen van Active UMF® 15+, 
UMF® 20+ of UMF® 24+ de hoeveelheid en frequentie van inname is afhankelijk van de klachten.  
Spijsvertering: Active Manuka Honey UMF®10+ of UMF® 15+ heeft ook een goede invloed op de 
spijsvertering, bijvoorbeeld wanneer men last heeft van brandend maagzuur.  
Weerstand: twee maal daags een lepeltje Active Manuka Honey UMF®10+ of UMF®15+verhoogt de 
weerstand, ideaal voor de winterperiode of na ziekte.  
Keelpijn/keelontsteking: meerdere malen per dag een lepeltje Manuka honey UMF®10+ of UMF®15+ 

zo lang mogelijk in de mond houden en langzaam doorslikken. 

 

 

 
 
 

 

 

UMF: UNIQUE MANUKA FACTOR 
UMF is de 'Unique Manuka Factor'. Het getal dat achter de  UMF®vermeld staat is gerelateerd 
aan een laboratoriumtest. Hoe hoger de actiever UMF waarde, des te sterker is de antibacteriële 
en helende werking. De aanduiding van bijvoorbeeld 15+ heeft dezelfde antiseptische werking 
als een oplossing van15% van Phenol, een ontsmettingsmiddel.  
De hoogte van de die UMF® de honing bevat, kan variëren per gebied en per seizoen.  

UMF® is geregistreerd als wereldwijd handelsmerk om de kwaliteit van de honing te garanderen.  
Om de UMF-aanduiding te mogen gebruiken moet de actieve waarde UMF®10+ of hoger zijn. 
 
Sinds 1981 heeft Dr Peter Molan (MBE, Associate Professor in Biochemistry and Director of the 
Honey Research Unit, Department of Biological Sciences at the University of Waikato, New 
Zealand) uitvoerig onderzoek verricht naar de helende eigenschappen van Manuka honing.  
Hij ontdekte dat de honing uit de Nieuw Zeelandse 'Manuka Bush' (Leptospermum Scoparium) 

een krachtige antibacteriële activiteit (werking) heeft die niet voor komt in andere soorten 
honing. Deze activiteit wordt de Unieke Manuka Factor (UMF®) genoemd.  
Tot op de dag van vandaag worden er vele onderzoeken uitgevoerd. (m.b.t. 
(brand)wondverzorging, maag- en darmziekten en bestrijding van de MRSA bacterie.) 
Wereldwijd lopen er momenteel diverse onderzoeken naar de effectiviteit en medische 
toepassingen van honing in het algemeen en de Active Manuka Honey in het bijzonder.   
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Vanwege de heilzame werking van de Nieuw Zeelandse Active Manuka honing, wordt deze in 
pure vorm in combinatie met natuurlijke oliën in de diverse verzorgingscrèmes verwerkt.  

Bij de medicinale crèmes wordt er 30% Active Manuka Honey UMF® 15+ gebruikt      
in combinatie met East Cape Manuka olie.  



Manuka olie 

 
De 'Manuka bush' (Leptospermum Scoparium) is een wilde inheemse struik die groeit in de 

heuvels, verspreid door Nieuw Zeeland. Manuka komt uit dezelfde familie als de Australische 

tea tree en staat ook wel bekend als Nieuw Zeelandse ti-tree of Manuka olie.  

De pure Manuka olie die wordt verwerkt in de huidverzorgingsproducten van the Honey 

Collection komt uit de East Cape (Noordereiland) een natuurlijke en zeer schone omgeving.  

Er worden geen pesticiden of andere chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing: 

Manuka olie 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 antibacterieel, schimmeldodend, werkt 

huidregenererend en kalmerend op de huidzenuwen. De olie werkt slijmoplossend, 

ontstekingsremmend, is antireumatisch en jeukstillend. De Manuka olie wordt toepast in pure 

vorm, of in combinatie met een natuurlijke draagolie en wordt verwerkt in huidverzorgende 

crèmes. Tevens wordt de Manuka olie ingezet bij de natuurlijke bestrijding van hoofdluis.  

Bij iedere wasbeurt wordt de Manuka olie toegevoegd aan de shampoo. 

Door aromatherapeuten wordt de Manuka olie steeds vaker toegepast voor mensen die last 

hebben van stress en angsten. 
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Traditioneel gebruik van de Manuka olie: 

Het gebruik van de bladeren en bast van de Manuka boom is al van oudsher 

bekend bij de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland en werd 

toegepast in de traditionele geneeskunde. Zij onderkenden en benutten de 

unieke eigenschappen en de medische en therapeutische mogelijkheden van de 

Manuka boom. Aftreksels werden onder andere gebruikt bij huid- en urineweg 

problemen, insectenbeten, borstontsteking en bij reumatische pijnen. Manuka 

werd ook gebruikt als pijnstiller, ingezet bij bestrijding van koorts en het helen 

van botbreuken.  

 

Duurzaamheid: 

De Manuka struik staat tussen december en januari in bloei, de bloemen variëren 

van stralend wit tot rozerood. De oogst gebeurt op een duurzame en respectvolle 

manier voor mens en omgeving. De takken en bladeren worden met de hand 

verzameld en verpakt in balen. De Manuka bladeren en twijgen worden naar een 

lokale fabriek vervoerd om daar direct in stoomketels te worden verwerkt. Door 

het proces van stoom destillatie op lage temperatuur komt de essentiële olie vrij.  

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat East Cape Manuka olie vele malen                     

(20 tot 30 maal) actiever/krachtiger is en 5 tot 10 maal effectiever in de behandeling 

van schimmels dan de Australische tea tree olie. Bovendien is de East Manuka olie door 
het lagere percentage cineol zachter voor de huid.  


