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Sphera Taupe
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PRIJS

Rotan geurstokjes (6 stuks)

€1,50

Neus inhalator met 1 wiek
Extra wiek €0,50

€ 2,50

Aromaverstuiver "Optimal", regelbaar, zwarte sterke pomp.
Geschikt voor grotere ruimtes.
>Eigen productie door Michel Vanhove !
De vernevelaar bestaat uit een luchtpomp en een mondgeblazen
pyrex expansievat. Het expansievat wordt gevuld met etherische
olie en de pomp zuigt de lucht uit het vat, waardoor een onderdruk
ontstaat. Hierdoor wordt de olie naar boven gezogen en slaat met
kracht tegen een uitstulping in het glas, waardoor de fijne mist
ontstaat: de grootte van die druppeltjes komt op ongeveer 30
micron, dat is de grootte zoals een zuurstofmolecule.
Een ander voordeel is dat de etherische olie niet verwarmd wordt,
zodat zij minder gevoelig is voor oxidatie met de in de lucht
aanwezige zuurstof.

€ 70

is een aromaverstuiver van hoogwaardige kwaliteit en technologie.
Door de ultrasonische trillingen worden de essentiële oliën
gemengd in water en wordt dit in miljoenen micropartikels, in de
vorm van een aromatische nevel, in de lucht verspreid.
• Geruisloos
• LED natuurlijke sfeerverlichting
• 4 uur verstuiving
• Automatische of manuele uitschakeling
• Gemakkelijk in gebruik en onderhoud
• Werkt via elektriciteitsnet
Sphera gebruikt u in uw levensruimten voor :
• Aromatisering van de lucht die u inademt.
• Een subtiel geurende omgeving dankzij de essentiële oliën.
• Bevochtiging en ionisering van de lucht voor betere ademhaling
• Een stijlvolle « zen touch » in uw interieur.
Aromatherapie: giet tussen de 5 en 20 druppels essentiële oliën in
het waterreservoir voor 15 minuten tot 4 uur verspreiding.

€ 69
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Nobilé

PRIJS

Nobilé is een noviteit in de collectie van aromaverdampers:
verstuiven zonder warmte en zonder water.
Dit charmante toestel heeft twee functies:
- verstuiven van essentiële olie
- subtiele sfeerverlichting
De ingenieuze combinatie van glaskunst en techniek zorgt voor een
effectieve verstuiving van pure etherische olie.
Perfect geschikt om snel een aroma in de ruimte te brengen en ook
heel bruikbaar in een therapieruimte. De kleur van de leds
rouleert: subtiel rood, groen, geel en blauw wisselen elkaar af in
een zacht tempo. Er komt geen warmte en geen water aan te pas.
Door de ingebouwde geluidsarme motor wordt de olie door de
miniscule glasbuisjes in de kelk geblazen.
Via een omweg in de glazen kelk verstuift het aroma en kunt u
genieten van de geuren of de therapeutische traktatie ervaren van
echte etherische olie.
Gemaakt van blank gelakt Heveahout met een kelk van fijn
mondgeblazen glas heeft u met dit toestel pure materialen in
handen.
Voor puur en eerlijk gebruik. Een mooi, bescheiden ontwerp.
Handig in het gebruik met een verrassend krachtig resultaat.

€ 69

Overig:
- maat: 23 cm hoog Ø 11 cm
- eenvoudig te bedienen; door 5 tot 20 druppels zuivere
etherische olie de kelk te druppelen en hem aan te zetten
- de mate van verstuiving is traploos regelbaar met de
aan/uit knop
- werkt op elektriciteit
- reinigen met gedenatureerde alcohol
PRIJS

AROMAVERDAMPERS
AROMAVERSTUIVERS
Geursteentje bestaande uit 2 delen :
- onderstuk op hoge temperatuur gebakken en oliedicht
- bovenstuk, poreus, absorbeert gemakkelijk de olie
Druppel een 5-tal druppels etherische olie op het bovenstuk;
te gebuiken in slaapkamer, toilet, kleerkast, badkamer, hal, ...
Volledig natuurlijk !
Therapeutische werking dankzij het ‘koud’ verdampen.
Steen te reinigen in sopje en spoelen met water en laten drogen, bij
wisselen van olie-geur
Kleuren : oker geel, roze, donkerblauw, donkerbruin, turqoise groen
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€ 7,00
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Huid olie WONDJES
spray fles 30 ml
Te gebruiken bij allerlei wondjes, blessures,
littekens, gevolgen van brandwonden, van/na
epileren

€ 10,50

Massage olie Benen & circulatie
Roller 30 ml

€ 8,80

Massage olie CELLULITIS
Roller 30 mL

€ 8,80

Massage olie PSORIASIS
Roller 30 ml

€ 10,50

Massage olie SPIER & GEWRICHTEN
roller 30 ml

€ 7,50

Massage olie SPIERONTSPANNER
roller 30 ml
Te gebruiken op pijnlijke plaatsen : rug, benen,
spieren, ...

€ 10,00

Massage olie TENDINI
Roller 30 ml
Te gebruiken op pijnlijke plaatsen : achillespees,
pols, knie, elleboog, lies, schouder
Massage olie anti-MUGGEN
Roller 30 ml
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€ 9,10

€ 9,00
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-

Pillow spray
Voor een betere nachtrust

-

Roomspray
Zuiverend en verfrissend
Kan ook gebruikt worden in de droogtrommel

-

Anti-mug
Kamer- of roomspray tegen muggen

€ 6,00

Voetenspray 125 ml

€ 7,50

Stofzuiger-deo
100% natuurlijk met mais en etherische oliën
Absorbeert luchtjes.
Biologisch afbreekbaar.
Zakje hersluitbaar.
De stofzuiger-deo zorgt voor een lang, aanhoudende
frisse lucht in de ruimte.
De inhoud op de bodem strooien en met stofzuiger
opzuigen.
Deze 30 gram is voldoende om tweemaal uw stofzuigerzak
te vernieuwen (of na ledigen van stofzuigerbak).
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€ 3,80

