Stoomkruiden
Een speciale kruidenmix met tijm*, salie* en kamille* speciaal om mee te stomen. Tijm* en salie* zijn
verzachtend voor de keel en luchtwegen. Eucalyptus* helpt de luchtwegen gezond te houden.
Stoomkruiden zijn weldadig voor de luchtwegen.
Een paar heilzame kruiden uitgelicht:
Salie* is verzachtend voor mond en keel en verzachtend voor de luchtwegen
Tijm* verzacht de keel en luchtwegen. Bij deze samenstelling wordt de tijm gebruikt om mee te stomen.
Tijm in losse enkelvoudige thee is ook drinkbaar.
Kamille* beschermt voor gezonde cellen en weefsels en is weldadig
Eucalyptus* helpt de luchtwegen gezond te houden.
*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie
Deze kruiden kunnen goed gecombineerd worden met onze Echinacea-druppels, Weerstand complex
capsules, Propolis complex spray en Vitamine C 1000-tabletten.
Productcategorie: kruiden
Inhoud: 100 gram
Ingrediënten
Salie (Salvia officinalis folia), tijm (Thymus vulgaris herba), kamille (Matricaria chamomilla flores),
eucalyptus (Eucalyptus globules folia), pepermunt (Mentha piperita folia).
Samenstelling per 100 gram:
Salie
Tijm
Kamille
Eucalyptus
Pepermunt

20 gram
20 gram
20 gram
20 gram
20 gram
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Gebruiksaanwijzing
Doe een handje kruiden in een kommetje en giet daar kokend water op. Stoom daarmee ongeveer 15
minuten door er met je hoofd (met daarover een handdoek) boven te hangen. Bij voorkeur 2 maal daags,
tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.
Waarschuwingen
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of
medicijngebruik.
Bewaaradviezen
Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.
Van der Pigge mag geen volledige productinformatie geven over de toepassingen van dit product in
verband met de Europese ClaimsVerordening (EG) nr. 1924/2006 . Mocht u meer willen weten over wat dit
product kan betekenen voor u? Neem dan contact op via mail: info@vanderpigge.nl
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