Aromalampor används för att sprida doft från Crearomes eteriska
oljor och aromablandningar. Fyll alltid behållaren med vatten och dosera endast 1 5
droppar beroende på vilken olja och storlek på rum osv. Placera ett värmeljus under
vattnet i aromalampan. Använd inte aromalampan utan vatten.
Tips vid jul för att sprida julstämning, använd t ex aromablandning
Julmys eller Kryddstämning.

7987 Aromalampa tagethe grey A/F 4 96 kr 199 kr

Lightbowl grey

India choklad

Simply grey

7973
A/F 4
77 kr 165 kr

7970
A/F 4
79 kr 159 kr

7892
A/F 4
52 kr 109 kr

Köp nu

Köp nu

Köp nu

India choklad

Ren siluett

White angelic

7949
A/F 3
63 kr 129 kr

7897
A/F 4
94 kr 199 kr

7898
A/F 4
84 kr 176 kr

Köp nu

Köp nu

Köp nu

SF1007 Bokbox - Det som är du känns A/F 2 199 kr 270 kr
SF1006 Det som är du känns A/F 2 139 kr 199 kr
En bok om att bli fri, att våga låta ljuset komma in i såren och förvandla smärta till visdom.
Bokboxen kommer med ett underbart doftbalm, en vit salvia rökelse bukett, guld latte mix aktiv
eko 55 g, bokens eget bokmärke med citat och så klart själva boken det som är du känns.
Samtliga produkter hör ihop med boken på ett eller annat sätt.

Teer nyheter från skimra.nu förlag

SF1000 Te julefrid eko rött 10st påsar A/F 1 31 kr 49 kr
Ett julmysigt, värmande rött te med smak av de klassiska julkryddorna.
SF1001 Te earl grey rött 10 st påsar A/F 1 31 kr 49 kr
Ett rött te med den klassiska Earl Grey smaken av bergamott.
SF1002 Te pepparkaka svart 10 st påsar A/F 1 31 kr 49 kr
Mysigt pepparkakste att värma sig med baserad på ett svart te. Klassiskt kryddat med kanel.
SF1003 Te grönt sencha persikoblom 10 st påsar A/F 1 31 kr 49 kr
Ett grönt persikomättat sencha te.

SF1004 Te äpplepaj fruktblom 10 st påsar A/F 1 31 kr 49 kr
Ett läckert fruktte med smak av äpple.
SF1005 Te vanilla svart 10 st påsar A/F 1 31 kr 49 kr
Ett läckert te med mjuk vaniljsmak.

Juliga örtkarameller nyheter

Lendelundens karameller är alla smaksatta med naturliga aromer och färgade med naturliga
färgämnen från te.x rödbeta, gurkmeja , spenat mm.
13730 1 Örtkarameller apelsin/ingefära A/F 4 17 kr 34 kr
Gammeldags karameller med smak av ingefära och apelsin. 130 g.
13731 1 Örtkarameller äpplen med kanel A/F 4 17 kr 34 kr
Gudomliga små bollformade karameller som är naturligt smaksatta med äpple och kanel. 130 g.
13729 1 Örtkarameller mintbollar A/F 4 17 kr 34 kr
Mintiga bollar som påminner mycket om den traditionella polkagrisen. 130 g.

13418 1 Te rött julstämning A/F 4 31 kr 62 kr
Ett rött te med härlig smak av glögg och pepparkakor, krossad kanel, pomerans, nejlika, ingefära
m.m. 100 g
13417 1 Te grönt julefröjd A/F 4 31 kr 62 kr
Ett grönt värmande ekologiskt china te med krossad kanel, pomerans, nejlika, ingefära m.m. Ett
te att mysa med! 100g
13712 1 Örtkarameller julstämning A/F 4 17 kr 34 kr
Lendelundens karameller är alla smaksatta med naturliga aromer och färgade med naturliga
färgämnen från t. ex rödbeta.
3200 Presentset glöggkryddor A/F 10 13 kr 25 kr
De klassiska glöggkryddorna i en liten organzapåse med recept på vinterglöggen. Räcker till 1
liter.

Gott & blandat

1962 Set 2-pack) apelsin eko + pepparmynta eko A/F 1 45 kr 89 kr
Set med eteriska oljor som lämpar sig utmärkt till julbaket. Gör din egna apelsin- eller
mintchoklad med dessa oljor som smaksättare. Mums!

Eteriska oljor

3229 1 Eterisk olja ginger bread 10 ml A/F 4 27 kr 56 kr
Vem kan motstå den välbekanta doften av julbak, glögg, nejlikor och kanel? Det här är en doft att
verkligen mysa med. En ren eterisk olja att använda som doftsättare på olika sätt.
3228 1 Eterisk olja x-mas tree 10 ml A/F 4 27 kr 56 kr
Underbar doft av nyhuggen gran, kåda och glögg. En ren eterisk olja att använda som
doftsättare på olika sätt i aromalampa/aromasten, hudvårdsprodukter, tvål m.m.

1323 2 Julmys 10 ml A/F 3 31 kr 65 kr
En härlig juldoft som ger en magisk julkänsla.
1300 2 Kryddstämning 10 ml A/F 3 36 kr 73 kr
Låt denna varma och kryddiga doft av glögg, julbak och kryddor fylla ditt hem vid jul och under
kyliga höst- och vinterdagar.
Övriga produkter på bilden
7800 Aromalampa christmas fever A/F 12 432 kr 888 kr
Aromalampan kommer i tre olika färger (vit, röd, grå) och två olika motiv (julgran och ren). Säljes
som osorterad.
13417 1 Te grönt julefröjd A/F 4 31 kr 62 kr
Ett grönt värmande ekologiskt china te med krossad kanel, pomerans, nejlika, ingefära m.m. Ett
te att mysa med! 100g

8730 Vetehjärta Hera svart/vin A/F 3 27 kr 49 kr
8747 1 Vetekudde Hera svart/vin A/F 3 124 kr 229 kr
Vintern närmar sig med raska steg samtidigt som många håller ner innertemperaturerna pga höga
elpriser. En vetekudde/hjärta värms upp i mikron på några sekunder och håller dig varm under
lång tid. Hjärtana är i praktisk storlek och kan t. ex tas med i fickan på vinterpromenaden.
Vetekudden är något större och håller dig varm och go i soffan under mysstunden!

- Från naturen direkt till dig!
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