SAUNA-ACCESSOIRES
VERDAMPERS

Art.nr.
Saunakko
Prijs
HD11004-B Aromavaasje voor de sauna-oven. Plaats de Saunakko € 14,47
tussen de ovenstenen en vul het potje met opgietwater
en geurconcentraat. Saunakko is gemaakt van speksteen uit Finland, ca 6 cm hoog, 50 ml inhoud.

Löylynhenki
HD11001-B Deze sculptuur is een saunageest. Handgemaakt uit
€
Fins speksteen. Plaats de geest op de sauna-oven en
giet wat water en geurconcentraat in zijn schoot.
Afm.: ca. 11 cm hoog en 8,5 cm diameter, 30 ml inhoud.

Löylyn Lähde
HD11018-B Deze dampsteen is als luchtbevochtiger en geurdispen- €
ser te gebruiken en geeft een aangenamere, zachtere,
charismatische sauna atmosfeer. Afm.: ca 8,9 cm hoog,
11,8 cm diameter en 125 ml inhoud.

Saunatroikka
HD11012-B Saunatroikka is een magnifieke driekoloms saunafontein €
gemaakt van speksteen. Plaats de troikka op de sauna
oven (gebruiksaanwijzing beslist lezen !). Als een fontein
stijgt de waterkolom op, met een hoogte afhankelijk van
de temperatuur van de stenen. Zeer eenvoudig en effectief de luchtvochtigheid in de sauna te regelen. Met rode
granietsteentjes. Afm.:ca 9,5 cm hoog en ø 8,5 cm.
Dampstenen
HD11009-B Originele Finse dampstenen uit speksteen.
€
Het bijzondere aan deze dampstenen zijn de uithollingen voor het opgietwater, die voor een aangename gelijkmatige luchtvochtigheid in de sauna zorgen. De attractieve verpakking bevat 2 dampstenen. Stenen ca. 6 cm
hoog, totaalinhoud 4 x 20 ml.

Advies verkoopprijzen per 15/03/2018 exclusief 21 % BTW.
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WELLNESS ARTIKELEN
KRUIDEN, POTPOURRI

Natuurlijke hoogwaardige producten in de ideale samenstelling voor gebruik in verdampers of in geurschalen. Allen verpakt in dezelfde maat zak,
waardoor het gewicht per product kan variëren.
Art.nr.
FIS1801-B
FIS1802-B
FIS1803-B
FIS1805-B
FIS1806-B
FIS1807-B
FIS1809-B

Kruiden, potpourri
Pepermuntblad, gesneden, 200 g.
Rozemarijnblad, gesneden, 900 g.
Salieblad, gesneden. 340 g.
Lavendelbloesem, blauw, heel, 350 g.
Kamille, heel, 300 g.
Rozenbloemblad, donker, gesneden. 200 g.
Kruidenpotpourri, 500 g.

Prijs
€
8,76
€ 16,10
€ 12,02
€ 14,47
€ 11,62
€ 10,19
€ 21,60

KRUIDENKOM VERDAMPER

De kruidenkom verdamper wordt compleet geleverd: een roestvaststalen
kom met ketting en haak. Simpel de kruiden of potpourri aan het water toevoegen voor een heerlijk ontspannende geur, pure wellness!
Art.nr.
FIS8141-B

Model verdamper
Kruidenkom verdamper, rvs, inhoud 0,75 ltr.

WARMTEKUSSENS

Art.nr.
Model kussen
FIS6807-C* Set van 3 kussens (18x20) met kersenpitvulling.
FIS6871-C* Kussen in U-vorm (48x25) met koolzaadvulling.

Prijs
€ 52,99

Prijs
€ 17,85
€ 20,95

* zolang de voorraad strekt.

AROMA HUID EN MASSAGE OLIËN

De aangename geur stimuleert de zintuigen, de plantaardige herkomst verzorgt de huid en de toepassing werkt evenzeer op lichaam en geest. De
aroma huid en massage oliën zijn van een pure plantaardige samenstelling
uit verzorgende amandelolie en rijke jojoba olie voor een intensieve voeding van de huid. Om de zintuigen aan te spreken zijn er geselecteerde
etherische oliën bijgevoegd. Verrijkt met vitamine E. Alle oliën laten zich
licht uitsmeren en trekken snel in, zijn zonder synthetische geur-, kleur- en
conserveringsstoffen geproduceerd en vrij van minerale oliën. Fles 190 ml.
Art.nr.
FIS7960-B
FIS7961-B
FIS7962-B
FIS7963-B
FIS7964-B
FIS7965-B

Massage olie met aroma
Grapefruit-Mint. Inspirerend.
Lavendel-Melisse. Harmoniserend.
Limoenen-Geranium. Ontgiftend.
Rozenhout-Geranium. Ontspannend.
Rozemarijn-Citroengras. Regenererend.
Citroen-Sinaasappel. Stimulerend.

Advies verkoopprijzen per 15/03/2018 exclusief 21 % BTW.

Prijs
€ 22,82
€ 22,82
€ 22,82
€ 22,82
€ 22,82
€ 22,82

