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november 2020: deze prijslijst vervangt al de voorgaande

PRODUCT INHOUD PRIJS
Oshadhi basisproducten
ESSENTIËLE OLIËN (naam, botanische naam, gebruikte deel van de plant, herkomst)
Basilicum, linalol (ocimum basilicum L), bloemen en plant, Nepal: spanning de zonnevlecht, de 
spieren en luchtwegen door stress, faalangst, oververmoeid, bijënsteek, geurverlies

10ml 13,30

Bergamot (Citrus bergamia), schil, Italië: brengt zon en licht in je hart, zuiveraar, de ruimte bacterie 
vrij maken, ondersteunt lever, maag, milt

10 ml 12,95

Cajeput (melaleuca leucadendron), bladeren, Vietnam: neus, keel en oor, verkoudheden 10ml 9,35
Ceder Atlas (Cedrus atlantica) hout, Marokko: aardende geur, aardende geur, luchtwegeninfecties, 
bacterie dodend, in bereidingen voor haaruitval en vet haar, stimuleert lymfecirculatie, afvoeren 
afvalstoffen.

10ml 10,00

Citroen, bio (citrus limonum) schil, Italië. Voorkeur inwendig gebruik 10ml 8,50
Citroenmirte (backhousia ciytiodora) bladeren, Australië: krachtigste anti-virale en antibacteriële 
olie, verdampen preventief voor ziekenhuisbacterie, lekker in de thee

10ml 15,70

Den Arve (pinus cembra): verdiept de ademhaling, sinusitis, zuivert ruimte van ziektekiemen, betere 
doorbloeding, huid, spieren, longen.

10ml 14,55

Den, grove Den (pinus sylvester), naalden, Bulgarije 10ml 12,65
Den, bergden (pinus mugo), naalden, Italië: 10 ml 12,20
Eucalyptus globulus, bladeren, portugal. Preventief en curatief te gebruiken. Grieptoestanden, 
koorts en luchtwegen,  hoest en sterk slijm oplossend en afvoerend, sterk anti- bact en anti-viraal, 
brengt meer zuurstof in de cellen,  voor volwassenen of + 7 jaar.

10ml 7,00

Eucalyptus radiata,bladeren, Australië: grieptoestanden, koorts, luchtwegen, idem als globulus van 
eigenschappen maar een alternatief voor wie de globulus te sterk is, de geur is iets zoeter, kan ook 
langdurig en bij kinderen gebruikt worden

10ml 8,10

Eucalyptus smithi: de zachtste om bij kinderen te gebruiken en langdurig te gebruiken werkt 
ontspannend of stimulerend volgens wat je nodig hebt, spier en gewrichtspijn (betere 
zuurstofopname in de cellen)

10ml 6,15

Jeneverbes, ( juniperus communis), bes Kroatië. 5 ml 13,20
Kamille, blauw (matricaria chamomilla): ontstekingsremmend op de huid, ontstoken spieren, pezen, 
maagontsteking; kalmerend.

3 ml 20,40

Kamille, roomse: kalmerend, ontkrampend, voor de spieren , rustgevend voor het  zenuwstelsel, 
ontstekingsremmend. Goed voor een allergische huid, jeukstillend. In een badbereiding voor 
moeilijke en pijnlijke menstruaties.

3 ml 22,05

Kaneelschors (Cinnamomum verum) schors, Madagascar: opbeurend en verwarmend, werkt 
antiseptisch 

5ml 12,20

Lavendel hoge hoogte (lavendula angustifolia)- Bulgarije: zuiveren, ontkrampend,ontspannend 
zowel voor de spieren als mentaal/emotioneel, ontstressend, wondzorg, brandwonde,

10ml 10,00

lavendel hoogland Griekensland (lavendula angustifolia) bio 10 ml 12,65
30 ml 32,35

Lavendel hoge hoogte (lavendula angustifolia) -Frankrijk: 5 ml 7,60
10 ml 12,60

lavendin grosso: ontspannend maar meer stimulerend (vgl met  lavendin sweet), zeer goed in baden 
bij pijnlijke spieren (ontzuren en boost)

30ml 14,00

Lavendin sweet super(lavendula hybrida): zeer goed in badbereidingen, ontspannende, en leunt 
dicht bij de echte lavendel, een goed alternatief voor kinderen die de echte lavendel te sterk vinden.   10 ml

9,00

lavendin sweet.   30 ml 21,85
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Laurier (Laurus nobilis) bladeren Albanië: grieptoestanden,  gezwollen klieren, ontstoppen van 
lymfeknopen, slijmen oplossen en afvoeren,laurier verwarmend, pijnverdovend en krampstillend bij 
spier -en gewrichtsklachten, bij nekpijn, jichtklachten, artrosepijn (in massage bereiding)

5ml 11,40

Laurier (Laurus nobilis) bladeren Albanië. 10 20,30
Mandarijn, rode (citrus reticulata) schil, Argentinië: rust bij overactieve kinderen, slaapproblemen 
angst, ondersteunt in een herstel periode

10ml 9,75

Marjolein Spaanse (Thymus mastichina), plant, Spanje: : grieptoestanden, slijmen ophoesten, 
bronchitis, hoest, spierkleed, ontstressend

10 ml 9,95

Mirte (cineol)  (myrtus communis cineoliferum ) twijgen en bladeren, Tunesië. alle ziekten van de 
luchtwegen,rokershoest, verslaving, sinusitus, angst voor ziekte, verlies, (hartgebied)

10 ml 14,65

Niaouli,cinéol, (Melaleuca quinquenervia virid.) Madagascar: sterk antiseptisch voor longen en 
urinewegen, sterk slijmlosmakend, astma, luchtwegen allergieën, beschermt de huid bij bestralingen.

10 ml 8,10

Pachoeli (Pogostemon patchouli) plant, Indonesië: aardende geur, een tonicum voor een verzwakt 
lichaam tgv vermoeidheid en chronische spanningen. Sensuele geur, huid ontsmettend (tropisch 
streken).

10 ml 12,50

Petit grain/bittere appelsien (cutrus aurantium), twijgen en bladeren, Paraguay :  heeft een 
rustgevend effect goed bij slaapproblemen, spanningshoofdpijn, stress, verdriet  en teleurstelling, 
vrolijke geur

10 ml 10,15

Pepermunt (mentha piperita), plant, Indië: ondersteunt spijsvertering (misselijkheid) hoofdpijn, migraine, zet slijmvliezen open, in bereidingen voor spieren en gewrichten 10 ml 8,70
Pompelmoes:  ontsmet de omgevingslucht, stimulerend (vermoeid voelen), sterk opbeurend, in 
massage bereiding stimuleert bloed-en lymfecirculatie ( ontgiftend), maakt de huid strakker, kan 
helpen bij regelen van lichaamsgewicht.

10ml 11,50

Ravintsara (Cinnamomum camphora cineoliferum), bladeren, Madagascar: immuunversterkend, 
heeft een antivirale en antibacteriële werking. Wordt ingezet bij griep, griepachtige infecties en 
luchtaandoeningen (hoesten, sinusitis, otitis, angine). + ondersteunend voor het zenuwstelsel

10 ml 12,00

Rozemarijn hoogland (rosmarinus officinalis) : activeert de doorbloeding van kop tot 
teen,stimulerend vr het zenuwstelsel

10ml 9,55

Sinaasappelschil (Citrus sinensis), schil, Brazilië: opmonterend en vrolijk,  bij angst, stress en 
verdriet, ontsmetten van ruimte, in bereidingen goede huid olie ( versterkt opperhuid)

10ml 6,55

Spaanse Marjolein (thymus mastichina): plant Spanje: grieptoestanden, slijmen ophoesten, 
bronchitis, hoest, spierpijn, ontstressend

10 ml 8,10

Spar/Balsemspar(abies balsamea) eo uit de naalden, Canada: verdiept de ademhaling, 
luchtwegenklachten, zuivert leefruimte van ziektekiemen, ondersteunt nieren

10ml 12,00

Spar/zilverspar.Zilverspar (abies alba), eo van de naalden, Frankrijk: verdiept de ademhaling, geur 
van kerstbomen

5ml 10,75

 Strobloem (Helichrysum italicum) bloemen: krachtig middel bij bloeduitstortingen, littekens, 
verbranding, wondhelend, kalmerend, spierpijnen, artritis, tendinitis, component in de 'huile magic'

3ml 32,50

Tea tree (Melaleuca alternifolia), bladeren, Australië: luchtwegenklachten, keelpijn + koorts 
verminderen, wondzorg, anti-schimmel.

10ml 9,55

wierook (olibanum) wild, Boswellia carterii, Somalië: ontmettend voor de ruimte, 
luchtwegeninfecties, immuunversterkend, kalmeert bij onrust, nerveuze spanningen, meditatieve 
geur

5ml 12,10

wilde tijm:(thymus serpyllum) bloemen, zuivert de lucht, dood bijna alle ziektekiemen, een echte 
anti-griep, verwarmend voor de spieren in massagebereiding, helpt vermoeidheid te overwinnen

5 ml 8,10

Ylang ylang extra (cananga odorata), bloemen, Madagascar: tonicum voor huid en haar, overgave en 
ontspanning, kalmerend ( op het hart/ hyperventilatie), opladen vd seksuele energie

5 ml 12,2 solden 
6,00
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HYDROLATEN
Kamille, roomse: kalmerend, rustgevend voor het  zenuwstelsel, ontstekingsremmend. Gelaatsspray, 
huidverzorgende make-up verwijdering, oogkompres. Voor baby’s super in het badje (eczema), 
kalmerend bij doorkomende tandjes, nachtrust, krampen, verzorging van de tepel bij borstvoeding. 
Kompres op de ogen bij geïrriteerde ogen tgv allergie, pollen, katten.

200ml 15,40

Korenbloem: de nr 1 bij geïrriteerde, gezwollen of vermoeide ogen (ook voor personen die ooglenzen 
hebben). Is doeltreffend bij conjunctivitis. Gelaatslotion voor doffe en vermoeide huid

100 13,00

Neroli: tranquillizer voor het zenuwstelsel,  brengt rust en kracht (vgl rescue van Bach), goed voor 
overactieve kinderen, lotion voor gelaat, superlekker in de keuken 200ml

15,50

Rozenhydrolaat: Bulgaarse roos, lichaamsverzorging van baby tot …,  prachtig gelaatslotion, 
deodorant, emotionele processen, in de keuken toevoegen aan thee, fruitsla en andere… 

200ml 14,00

OLIE - PLANTAARDIGE BASISOLIE
Jojoba olie :plantaardige olie/wax, te gebruiken voor het maken van massage olie. 30ml 8,20
Amandelolie: plantaardige olie, de klassieke basisolie voor massages, heeft een voedende en  
beschemende  huidfunctie, zeer goede olie in de babyverzorging

100ml 14,75

Oshadhi bereidingen
ALOE VERA  GEL
Aloë Lavender: zuivere en geconcentreerd aloë vera gel met EO van echte lavendel, algemene 
huidverzorging, uitslag, wondjes, zonnebrand, irritaties, bestralingsbrand.

100ml 18,50

Aloë Handprotect: 72% bio-alcohol, geconcentreerde aloë-vera, en etherische olie van lavendel.
De handen worden ontsmet door de alcohol en de etherische olie van lavendel. Aloë vera verzorgt en 
hydrateert de handen. De etherische olie van lavendel herstelt onze huidcellen en geeft je een zeer 
aangename en ontspannende geurbeleving.

50 ml 12,50

100ml 20,00

Harmonie: met de etherische oliën van blauwe en wilde kamille, duizenblad en lavendin super sweet.  
Voor een gevoelige huid, zelfs bij eczema en psoriasis. De geur van kamille brengt rust en kalmeert. 
Deze badolie bevordert de nachtrust. Ze is ideaal na een stressvolle dag, bij overload aan prikkels, bij 
heftige emotionele momenten. Aanbevolen bij kinderen en gevoelige personen. 

50 10,15

Ontspanningen en vitaliteit : met de etherische oliën lavendin grosso, Spaanse marjolein, cananga. 
Brengt ontspanning en rust zodat stress en vermoeidheid kunnen wegvloeien. Een zeer goede badolie 
bij vermoeidheid, stijve spieren na fysieke inspanningen, sporten, tuinwerk, na een vermoeiende 
werkdag. 

50 ml 9,10

100 ml 16,30
Roos: met de etherische oliën van roosgeranium, palmarosa en Turkse roos. Een heerlijk geurend bad 
om van te genieten en te ontspannen. Estra zorg voor de zeer droge, schilferachtige en gevoelige huid 
(eczema, roodheid). Werkt ontspannend bij nerveuze spanningen, bij verdriet en boosheid (hartpijn).

50 ml 10,15

100 ml 17,30

Borst balsem : rozemarijn cineol, niaouli, eucalyptus smithi: antivirale en anti-bacteriële werking, 
verdiepen van de ademhaling, problemen van de luchtwegen, curatief/preventief.

30ml 15,50

10 ml 8,10
Rescue balsem: tea tree, Spaanse marjolein, Lavendel, Wintergreen, Tijm, Zwarte peper, 
Nootmuskaat, Citroeneucalyptus, … plaatselijke spierpijnen (hals, rug..). Om de spieren in hun 
activiteit sterker te maken, verlicht pijn en gespannen zones, betere doorbloeding, 
winterhanden/voeten

30 ml 15,50

10 ml 8,10
EAU DE COLOGNE
Lavendel: lavendel, citroen, citroengras, mandarijn 50 ml 7,59 

BALMSEM: Het basisbalsem is een mengeling van fijne huidverzorgende draagoliën (bijenwas, karitéboter, kokosolie en andere) die 

BADOLIE : voor bad en douche / de basis is amandel, sesamolie, jojobaolie, zonnebloemolie, hydrofiel gemaakt.
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ESSENTIËLE OLIËN – SYNERGIE
Bergwoud: 5 sparren: balsemspar, douglasspar, zilverspar hemlockspar, siberische spar: opent de 
luchtwegen, verhoogt veerkracht, zuiveren van ruimtes (ziekte kiemen) 10ml

12,80

NIEUW !! Cocoon: Roomse kamille, roos absolu, bergamot kalmeert onrust en  spanningen, brengt 
harmonie in ons hart zodat we met een glimlach vreugde beleven en geven. Goed om te verdampen 
en in massage bereidingen.

10 ml 12,80

5 ml 8,10
Comfort: lavendel, bittere sinaas, sandelhout, ravintsara, zachte zuiderse geur, verlicht en verzacht 
spanningen bij vermoeidheid en overbelasting.

10ml 11,15

5ml 7,00
NIEUW !! Deep Relax: wierookhars, ylang ylang, mandarijn, bergamot: Laat spanning, angst en 
frustratie wegvloeien en geeft herniewde kracht en energie, zo kan het lichaam en de geest naar een 
diepe ontspanning gaan. Opnieuw enthousiasme en vreugde beleven. Verdampen en in massages 
gebruiken

10 ml 12,80

NIEUW !! Focus: Pompelmoes, citroenverbena, zilverspar, …scherpt de concentratie om ontspannen, 
creatief en met focus te werken.

10 ml 9,75

Happiness: petitgrain, jasmijn, bergamot, rode appelsien, een geurcomposite vol vreugde, geluk en 
liefde, met stresswerend effect.

10 ml 9,75

Herfstgloed: jeneverbes, Siberische spar, rozemarijn cinéol en lavendin. Goed bij kou, verkoudheden 
en grieptoestanden of bij het gevoel ziek te worden.  Deze oliën ontsmetten en zuiveren krachtig de 
ruimte en de luchtwegen.  Ze geeft een goede bloedcirculatie,en geeft het lichaam pit en warmte. 
Opbouwend bij een gebrek aan energie en verhoogt het afweersysteem. 

10ml 9,75

Helderheid: Basilicum, rozemarijn, roosgeranium, citroen, ..... Maakt het hoofd helder, bevordert de 
concentratie, versterkt en stimuleert het geheugen, studentensynergie of bij veel mentaal werk.

10ml 9,75

Eucalyptusbos: synergie van 5 eucalyptussoorten: eucalyptus globulus, eucalyptus citriodora, 
eucalyptus radiata, voor een zuivere en frisse lucht, bij luchtwegenonstekingen, koorts, houdt 
insecten op afstand

10 ml 8,10

Kinderdromen: mandarijn, eucalyptus radiatia, lavendin. Dit is een zeer goede kinderolie, sterk 
preventief tijdens wintermaanden en immuun stimulerend, ademhaling 

10ml 9,75

Me-time: vanille, cassia (Chinese kaneel), patchoeli, bergamot en mimosa. Een koesterende en 
harmoniserende geur voor een me-time moment. Geniet van het moment van de dag en laat 
spanningen, vermoeidheid, verdriet en moedeloosheid wegvloeien.

10ml 9,75

Nieuwe maan: lavendel hoogland, geranium, kruidnagel. Bloemmige en kruidige samenstelling, is 
revitaliserend en geeft een echte boost, zowel lichamelijk als geestelijk. 

10ml 9,75

Petit Prince: bulgaarse roos, pompelmoes, zoete sinaasappel en echte lavendel: een verhaal over 
kwetsbaarheid, gevoel van warmte, vriendschap en genegenheid.

 
10ml

10,15

Puur: citroen, zoete sinaasappel, wilde tijm en rozemarijn cineol (Franse rozemarijn). Deze kruidige 
en frisse samenstelling is een echte zuiveraar van de lucht. Doodt alle ziektekiemen waardoor ze een 
sterke preventieve werking heeft naar alle luchtwegeninfecties.

10ml 9,75

 NIEUW !! Sauna: Siberische spar, rozemarijn cineol, eucalyptus globulu. Speciale samenstelling voor 
de sauna maar kan ook gebruikt worden om gewoon te verdampen, goed bij alle luchtwegenklachten 
en grieptoestanden, zorgt voor meer zuurstofrijkbloed.

10 ml 9,75

Sereniteit: lavendin met hout en harsen, siamhout, copaiba, mandarijn, brengt je tot rust na een dag 
van veel prikkels of spanningen, brengt je in het NU.  In een bad of massage bereiding zeer goed voor 
de spieren en bij vermoeidheid (fibromyalgie) 

10ml 9,75

Sweet repose, Mandarijn, petitgrain bigarade, Turkse roos: is een uitnodiging om te ontspannen, tot 
rust te komen en te dagdromen. Deze blend heeft een lekkere zoete, aardse geur die de geest wiegt. 
Helpt slapeloosheid en rusteloze gedachten te corrigeren

5 ml 10,15

Tonic fresh: balsem spar, mirte en ravintsara: aangenaam om te verdampen in woon- of werkplaats, 
verfrist, klachten op de luchtwegen.

10ml 9,75

Vrede : lavendel highland, bergamot, sandelhout, brengt balans voor diepe nachtrust, rustgevende 
synergie voor hart en geest.

5ml 12,20



Pagina 5

Vrij ademen: mirte, spijklavendel, eucalyptus globulus, hyssop decumbens, helpt vrij te ademen. 
Desinfecteert de omgevingslucht, ook antitabaksgeur.

10ml 9,75

Zacht ontwaken: roos, vanille, zoete sinaasappel,…..Hartomhullende en koesterende synergie vol 
geborgenheid voor het kind in elk van ons.

10ml 12,80

Winterstemming : mandarijn, zoete sinaasappel, kaneel cassia…een typische gezellige wintersfeer om 
ons met warmte te omhullen op koude dagen

10 9,75

Winter: niaouli, eucalyptus, siberische spar, cajeput, Ravintsara. Zuiverende, openende synergie; 
speciaal voor wintertijd (weerstand, luchtwegen, neus, keel oor problemen).

10ml 9,75

Rosa rubiginosa Jasmijn: luxe gelaatsolie met rozenbottelolie( Rosa rubiginosa) met Egyptische 
Jasmijn abs. en Ylang Ylang, voedend en ontspannend, ondersteunt veerkracht en elasticiteit 
(natuurlijke aanmaak van collageen)

30ml 20,40

Purifying: Lavendel hoogland, palmarosa, ho-hout, strobloem, spijklavendel, guldenroede … in 
jojoba olie. Heeft een huidzuiverend effect en ter behoud van een gezonde teint, werkt voedend,  
huidherstellend en beschermend (huidbeschadering door acne of allergie). Ook te  verkennen bij 
couperose.

30ml 10,05

Lifting oil:  rozen-geranium, ciste-roos, wierook, rozenhout. Voor alle huidtypes. Is verstevigend en 
herstellend, bevordert de celregeneratie van het epidermis, verlevendigt en verjongt de huid.

30ml 8,86

Dagcrème natuurlijke en stralende huid, zowel voor man en vrouw, arganolie met basilicum, 
citroenmirte, rozegeranium en lavendel, krachtig en zacht, hydrateert en geeft een sprankelende teint

50 ml 32,00

Oogcreme Oshadhi: bijzondere zijdezachte verzorging met argan en chia zaadolie, plantenextracten 
van korenbloem en malve en etherische olie van cipres en kamille, onspannend rond de ogen, geeft 
een zichtbaar levendig en stralend gevoel

15 ml 26,50

NIEUW !! Handcrème: samengesteld uit jasmijn, roos, neroli, aloë vera, macadamia olie. Een 
aangenaam geurende, voedende en hydraterende crème die goed in de huid dringt waarna de huid 
zacht en soepel aanvoelt. Zuinig in gebruik. Een unieke combinatie van geurbeleving en verzorging. 

50 ml 11,00

LIPPENBALSEM: De basis van de lippenbalsems is een samenstelling van verzorgende plantaardige 
oliën die in veel natuurcosmetica gebruikt wordt: bijenwas, cocosolie, kariteboter, arganolie, 
cacaoboter, jojobaolie en calendula extract. Dit lippenbalsem geeft de lippen een beschermlaagje 
(tegen zon, wind, koude en vocht) maar sluit de huid niet af zoals bij minerale oliën. De huid blijft 
actief en kan blijven ademen.  Er zijn drie recepten.

Lavendel lippenbalsem: met etherische olie van lavendel. Lavendel herstelt de huidcellen in de 
verschillende lagen en is een extra aanrader bij kloofjes en kapotte lippen of geïrriteerde lippen door 
een overdaad aan zon.

10 ml 10,00

Roos lippenbalsem: met de etherisch olie van roos, palmarosa en geranium. Goed voor zeer droge en 
gevoelige lippen. Herstelt en verfrist de huid en maakt de lippen terug zacht.

10ml 10,00

Pepermunt lippenbalsem: met de etherische olie van pepermunt. Een echt zomerse balsem. Werkt 
verkoelend en doet deugd op warme dagen.

10ml 10,00

Warme voeten: oregano, kaneelblad, tea tree en st.-bay thomas, (laurier soort). Warmte toevoegen 
aan de voeten en het hele lichaam, immuunversterkend, voorkomt droge huid en voetschimmel. 

50ml 11,70

GELAAT EN LICHAAMVERZORGING: crème basis. 

OLIE -LICHAAMSOLIE EN MASSAGE OLIEËN:  deze recepten zijn samengesteld uit verschillende koudgeperste plantaardige oliën 

GELAATSOLIE



Pagina 6

ROOMSPRAY
Balsamea:  5 soorten sparren: balsemspar, douglasspar, zilverspar, siberische spar, hemlock spar. 
Frisse bossfeer (een wandeling in de Ardennen).

30ml 12,20

Auto-fresh: petitgrain, rozemarijn, basilicum, bergamot,munt. Geeft je wagen een frisse geur, 
betere concentratie tijdens het rijden. Ook aangename spray voor de werkruimte

30ml 10,15

Smell en smile: Atlasceder, Lavandin grosso, Citroen, Eucalyptus, … zeer aangename verfrissende 
geur, verdrijft alle indringende en onaangename geuren, toilet, rook, duffe geuren

30 ml 10,15

Vital Boost:hydrolaten van geranium, kaneel, basilicum en tea tree, etherische oliën van ravintsara, 
citroen, tea tree, kardamon, eucalyptus radiata, laurier, marjolein, citroengras, mirte cineol, 
rozemarijn, niaouli, hysop, korianderzaad. Deze samenstelling zuivert en desinfecteert de 
omgevingslucht in leef- en werkruimtes en verhoogt bij inademing onze weerbaarheid en vitaliteit. 
Ter bescherming in tijden van griep en infecties het hele jaar door. Een zeer dankbare spray in deze 
coronatijd.

100ml 15,50

Wintermagic: mandarijn, zoete sinaasappel en kaneel, voor een feestelijke, warme wintersfeer. 30ml 10,15

flesje met neusspray 1,10
Spraykoppen: passen op gelaatsolie en alle 18 mm flesjes. 1,90
Spraykoppen metaal: 1,20
Spraykoppen: passen op de hydrolaatflessen van 100 en 200 ml 1,20
ZEEPJES
Kleine zijdezachte zeepjes gemaakt van olijfolie met etherische oliën. Deze zeepjes zijn 100 procent 
natuurlijke en gecertificeerd biologisch. Twee soorten, met groene klei, vers gemalen eucalyptus 
blaadjes en essentiële olie van rozemarijn en mandarijn.
Het tweede is gemaakt met gedroogde goudsbloem blaadjes en essentiële olie van citroengras en 
zoete sinaasappel. AniiNA, een Belgische Savonnerie in Gent,

1,50

TOESTELLEN: meer info over de toestellen zie webstie aparte pagina
Aromastone, ruimte 30, en max 5 m2, mooie stille verdamping, toestelletje warmt op tot max. 45°, 
de de geurmoleculen verdampen. Je kan de eo puur in het schaaltje druppelen of klein beetje water in 
doen. (ideaal voor kantoor of slaapkamer)

38,00

NIEUW !! Aromasteentje: een mooi terracotta steentje om etherische oliën op te druppelen. 
Verspreidt subtiel de geur in een kleine ruimte zoals het toilet. Breng een 5-tal druppels aan op het 
witte deel van het steentje

8,50

Micro iffusser crystal: deze aromaverstuiver zorgt voor een ultrafijne verneveling van etherische oliën 
zonder gebruik te maken van een warmtebron. Hierdoor blijven de geuren en hun eigenschapen 
optimaal behouden. Dit toestel brengt zeer fijne geurpartikels in lucht waardoor er heel 
therapeutisch kan gewerkt worden en in het bijzonder bij luchtwegenklachten. Dit toestel kan grote 
in grote ruimtes gebruikt worden, 50m2.

82,00

Aromastreamer, via ventilatie verspreiden de geurmoleculen zich, kan een grote ruimte aan, met 
twee standen. Zet deze aromastreamer 15 min tot 30 min verschillende keren per dag aan voor  het 
volledig zuiveren van de ruimte.

44,00

Extra filter 3,00
Cool breeze, met een aansluiting voor de wagen en computer, handig op bureau, kantoor, werk 55,00
Aromalampje (tekening plant) : keramiek volledig handwerk, origineel ontwerp en zeer beperkte 
oplage. Kan gereinigd worden in de afwasmachine. Met een ruim schaaltje waardoor je ook olie bain-
marie kan opwarmen.

30,00

NIEUW !! Ultrasone aroma diffuser bamboe: deze elektrische aroma diffuser op basis van ultrasone 
technologie zorgt voor een koude microverneveling van etherische oliën en/of hydrolaten. In 
combinatie met een ingebouwde ledverlichting creëert deze microdiffuser een aangename en 
rustgevende atmosfeer in elke leef- en werkruimte tot 30 à 40m

43,00

Inhalosstick: verschillende kleuren,  de weldaad van aromatherapie steeds binnen handbereik.
Deze stick is bijzonder handig voor kinderen, zieke of bedlegerige personen.

1,20

ANDERE
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OPBERGEN  EN   MEENEMEN
Opbergtasje voor 6 flesjes van 5 of 10 ml 10,00
Opbergtasje voor 10 flesjes van 5 of 10 ml 16,00
Kistje in grenenhout voor het opbergen van 12 flesjes 8,00

BOEK: Hydolaten therapeutische, cosmetisch en culinaire gids, Veerle Waterschoot 32,00

Rotan stokjes 10 cm 10 stuks 0,40
Rotan stokjes 20 cm 10 stuks 0,60

cardiffuser: kerstboom 6,00 /      vogel 4,00 euro hangertje

Nog meer informatie over Oshadhi producten:
www.susannesboomgaard.be      (product info bij de rubriek in de kijker) 
www.oshadhi.be    (Belgische website met alle producten)
www.oshadhi.com    vernieuwde heel mooie website van het moederbedrijf in Duitsland)
https://oshadhi.life/ Engelstalige blog van Oshadhi vol boeiende informatie.


