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THEETJE, ZALFJE OF OLIETJE VAN HET HUIS
Alles “Van ’t Huis” wordt aan huis zorgvuldig samengesteld en gemaakt.
Deze producten zijn meestal op voorraad en anders op aanvraag te bestellen:
THEE

•
•
•
•
•
•
•
•

Opruimhulp: ondersteunt alle goede voornemens met een fijne smaak door o.a. braamblad,
paardenbloem, brandnetel en zoethout
Yin versterker: frisse, rustgevende mix van kruiden die een “ankertje” geven met o.a. salie en
munt
Stralende huid: samenstelling van kruiden die de huid reinigen en oppeppen, met o.a. kamille en
viooltje
Krachtbron: voor wie even wat extra’s nodig heeft, met o.a. olijfblad, ginkgo en duizendblad
Hart en Ziel: een echt hartversterkertje met o.a. hibiscus, rozenbottel en een klein vleugje roos
After dinner: licht zoete en frisse, spijsvertering bevorderende thee met o.a. oranje- en
lindebloesem, hop en munt
Immuun versterker: alles om je Wei-Qi te versterken zoals Echinacea, Longkruid en Gember
Lieve Vriendin: helpt je door moeilijke tijden met o.a. vrouwenmantel, kleefkruid en een vleugje
lavendel

Alle theemixen zijn zó samengesteld dat ze zowel functioneel als lekker zijn. Je kunt ook een theemix
“op maat” aanvragen. Hiervoor geldt een minimale afname van 2 zakjes.
ZALF

•
•
•

Calendula: repareert de opperhuid extra snel bij irritaties en kleine schaaf- en snijwondjes
Smeerwortel*: reinigt en herstelt onderhuids; bij blauwe plekken, kneuzingen en zwellingen
St. Janskruid*: verzacht de verbrande huid en verwarmt de spieren

Alle zalfjes zijn gemaakt van een olie met kruiden maceraat met bijenwas eventueel aangevuld met
kokos-, cacao- of sheabutter (afhankelijk van de gewenste werking). De geur is afkomstig van etherische
olie die de werking versterkt.
OLIE

•
•
•
•

Verwenolie: verzorgende en herstellende olie van o.a. goudsbloem en roos voor de huid
St. Jansolie: bij pijnlijke spieren en geïrriteerde huid. Helderrood van kleur.
Baby olie: met goudsbloem en kamille; bij buikpijn en geïrriteerde huid, maar ook voor de
dagelijkse verzorging
Verbascumolie*: bij (luchtweg-)ontstekingen

ANDERS

•
•
•
•

Verkoudheidsbalsem: met verbascumolie en etherische olie van munt en eucalyptus
Lippenbalsem: op basis van goudsbloemolie en bijenwas
Voetbadkruidenthee: mix voor vermoeide voeten met goudsbloem, roos, lavendel en pau
d’Arco
Massageringetje: niet huisgemaakt, maar heel fijn bij stijve, koude, vermoeide vingers en de
hele mens daarachter. Stimuleert de uiteinden van de meridianen op de vingers. Met uitleg.

* Gemaakt met verse kruiden in het seizoen. Op=op.

VoetreflexPlustherapie – TuiNa massage – Burnout begeleiding
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