How to make your own disinfectant hand gel

You can easily make disinfectant hand gel yourself by using aloe vera and alcohol. The
disinfectant in the hand gel is the alcohol. Its concentration must be at least 60% to have the
disinfectant effect.
The advantage of making your own hand gel is that you know exactly which products are being
used.

HOW TO MAKE YOUR OWN DISINFECTANT HAND GEL
INGREDIENTS:
100 ml aloe vera gel
1 tablespoon (15 ml) of vegetable glycerine
5-10 drops of tea tree essential oil
5 drops of lavender essential oil
5 ml alcohol 70-90 %
INSTRUCTIONS:
1. Add all ingredients in a glass measuring cup and mix with a hand blender.
2. Pour the gel in a soap dispenser. You can always fill a small bottle or jar with the gel from
the soap dispenser.
NOTES:





First, test the gel on a small part of your skin to make sure there is no allergic reaction.
No irritation? Then you can just start using the gel!
Please note that this gel feels slightly different than you might be used to, as it is a
natural product. Always use a small amount at a time, otherwise it will feel a bit sticky.
Can be stored at room temperature in an air-tight container for 6 months.
Download this how-to guide. You can find this under the how-to tab.
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Hoe zelf desinfecterende handgel maken

Desinfecterende handgel maak je gemakkelijk zelf met behulp van aloë vera en alcohol. De
ontsmettende stof in de handgel is alcohol. De concentratie hiervan moet ten minste 60% zijn om
een desinfecterende werking te hebben.
Het voordeel van je handgel zelf te maken, is dat je precies weet welke producten erin verwerkt
zijn.

HOE ZELF DESINFECTERENDE HANDGEL MAKEN
INGREDIËNTEN:
100 ml aloë vera gel
1 eetlepel (15 ml) plantaardige glycerine
5-10 druppels tea tree essentiële olie
5 druppels lavendel essentiële olie
5 ml alcohol 70-90 %
INSTRUCTIES:
1. Doe alle ingrediënten in een glazen maatbeker en mix deze met een staafmixer.
2. Giet je gel in een zeepdispenser. Vanuit de zeepdispenser kan je steeds een klein flesje of
potje met de gel vullen.
NOTA:







Test de gel eerst op een klein gedeelte van je huid, zodat je zeker weet dat er geen
allergische reactie optreedt. Treedt er geen irritatie op? Dan kan je de gel gewoon
gebruiken!
Let op! Deze gel voelt iets anders aan dan je misschien gewend bent, aangezien het
een natuurlijk product is. Gebruik steeds een kleine hoeveelheid per keer, anders
gaat het wat plakkerig aanvoelen.
Kan bewaard worden bij kamertemperatuur in een gesloten verpakking gedurende
zes maanden.
Download deze gids. Je kan deze vinden bij de how-to tab.
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