Prijslijst

AROMATHERAPIE is een zachtaardige, natuurlijke en
hollistische therapie die haar geneeskrachtige eigenschappen ontleent aan de plantenwereld.

Aromatherapie

Men benadert de mens in zijn geheel, rekening
houdend met lichaam en geest, emoties en gedachten.
De aangeboden etherische oliën van Biotikos© zijn
van BIOLOGISCHE kwaliteit, zuiver van geur en uit
vers plantenmateriaal verkregen.

Voor alle bijkomende vragen en meer
specifieke info kunt u altijd bij mij
terecht op het emailadres :
info@mobielemassagetherapie.be

V.U. Sandra Windey

San Mobiele Massagetherapie

Nieuwkerkenstraat 170
9100 Nieuwkerken-Waas

Telefoon: +32 (0) 485 51 97 26
E-mail: info@mobielemassagetherapie.be
Website: www.mobielemassagetherapie.be

AROMATHERAPIE
Door het dure proces van o.a. destilleren bekomt
men etherische olieën.

Essentiële oliën

PRIJSLIJST
KAJEPUT 15ML

Aromasteentje

8€

Droge hoest, blafhoest, valse kroep, kinkhoest & keelpijn,
gele snottebellen. Behoort tot de “Teatree” familie

CEDER ATLAS 15ML

8€

10 €

Effectief tegen cellulitis, geeft strakkere huid, goed voor
de vette huid, tegen acne, ook goed voor de luchtwegen.

PATCHOULLI 5ML

12 €

Effectief bij astma, werkt zowel op bovenste en onderste
luchtwegen, geeft meer ademruimte,.

Het is als particulier bijna onmogelijk om hieraan te
beginnen, omdat men van sommige planten grote
hoeveelheden (bvb. containers vol!) nodig heeft om
maar een paar millimeter zuivere olie te bekomen.
Bovendien is een destillatieapparaat met toebehoren
niet goedkoop.
Dat verklaart het prijsverschil in de verschillende
oliën.

LAVENDEL 15ML

POMPELMOES 15ML

15 €

LEMONGRASS 15ML

8€

MANUKA 15ML

Natuurlijke tranquilizer, wondhelend, dringt diep door tot
in de cellen, brengt evenwicht, anti-stress.

20 €

Tegen keelpijn, energetisch, rustgevend, verzachtend op de luchtwegen.

6 € / 10 €

Tegen angsten, goed tegen slecht slapen.
Mandarijn 15ML is de variant geliefd bij kinderen.

AROMASTEENTJE (7.5 x 3.5 cm)

10 €

Droge en veilige verdamping voor al uw oliën

10 €

Zeer weerstand verhogend, beschermt tegen veel
virussoorten, anti-schimmel, ontsmet, verzacht.

NEROLI 2ML

8€

Anti-griep, anti-viraal bij luchtwegeninfecties,
verhoogt de weerstand.

ZOETE SINAAS 15ML / MANDARIJN 15ML

Verwijdert bakgeuren, neutraliseert, ontzwelling van
slijmvliezen en poliepen

10 €

Ochtendolie, oppepper, verfrissend, doet een
“zonnetje” schijnen, geeft positieve energie.

SANDELHOUT 5ML

Meest veelzijdige onder de aroma’s, anti-rimpel, evenwicht aan de huid, zeer ontspannend, harmoniserend

8€

Voetverzorgend, voor de zéér droge huid, kloven,
littekens, anti-rimpel. OPGELET: laag doseren!

RAVINTSARA 5ML
GROVE DEN 15ML

8€

Hét middel voor de sinussen

Vochtafdrijvend, werkt op de lymfe (=afvoer van
afvalstoffen), goed voor de vette huid

CIPRES 5ML (helpt bij rouwproces!)

NIAOULI 15ML

20 €

DRAGER JOJOBAOLIE 200ML
DRAGER ZOETE AMANDEL OLIE 200ML

15 €
13 €

SPIEROLIE 10ML zwaar/ SPIEROLIE 10ML licht
Eigen recept (mix van 4 oliën en 1 drager).
2 versies: zwaardere & lichtere concentratie..

8€/5€

