
Tinkturer 
Pris: 120:-/styck

Sweet Dreams – tinktur av Valeriana officinalis (Vänderot). Milt rogivande och lugnande. Bra vid insomnings-
besvär eller vid stark oro.  Dosering: 15-20 droppar i ett halvt glas vatten. 30 ml
Full Power – tinktur av Echinacea purpurea (Röd solhatt). Stärkande för immunförsvaret, lindrar bl.a. vid 
förkylningsbesvär. Dosering: 20-30 droppar 3 ggr/dag vid förkylning i max 10 dagar. 15-20 droppar allmänt 
stärkande. 30 ml
Halo – tinktur av Artemisia absinthium (Malört). Renande, skyddande och stabiliserande. Stimulerar och 
stärker matsmältningen. Dosering: 15-20 droppar i ett halvt glas vatten i samband med måltid för att stärka 
matsmältningen eller 5-10 droppar vid behov av skydd och balans. 30 ml
Qing Hao - tinktur av Artemesia Annua (Sommarmalört). Främjar god tarmhälsa och tarmflora, verksam 
mot parasiter och candida. Innehåller artemisinin känt antimalaria medel som även visat sig verksamt mot 
cancer celler. Dosering: 15-20 droppar i ett halvt glas vatten. 30 ml
Green Wizard – tinktur av Coriandrum sativum (Koriander.) Stark antioxidant, renande och avgiftande 
framförallt när det gäller att rensa ut tungmetaller ur kroppen. Dosering: 5-10 droppar i ett halvt glas vatten 
öka vid behov. 30 ml

Växthuset
en plats för odling och läkekonst på Österlen.

Blomsteressenser 
Pris: 120:-/styck

Shine & Vibrate - Blomsteressens på vildväxande Johannesört (Hypericum perforatum). Hög frekvens som 
löser upp stagnation med ljus och rörelse och väcker livskraften. Dosering: 5 droppar i ett halvt glas vatten 
3ggr/dag. 30 ml
Wrap me up - Blomsteressens på Läkemalva (Althea officinalis). Omsluter, förlöser och läker på djupet i 
själen. Dosering: 5 droppar i ett halvt glas vatten 3ggr/dag. 30 ml
Ljus & glädje - Blomsteressens på  Vitsippa från Listarums naturområde. Samhörighet, lekfullhet och uppvak-
nande. Dosering: 5 droppar i ett halvt glas vatten 3ggr/dag. 30 ml
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Terapeutiska eteriska oljeblandningar 
Pris: 140:-

Cleanse & Clarify - Rosmarin, grapefrukt & lavendel. 5 ml
Warmly Centered - Vanilj, kardemumma & apelsin. 5 ml
Heavenly Grace - Angelika, lavendel & apelsin. 5 ml
Rooted in Expansion - Vetiver, ylang ylang & mandarin. 5ml

Oljeblandningarna består av högklassiga eteriska oljor i en bas av ekologisk kallpressad jojoba- och mandelolja.

Me myself and I - en personlig terapeutisk blandning av eteriska oljor som jag blandar speciellt för dig 
Pris: 180:-

Badsalt
Pris: 180:-

Relalalaxa - Epsom- och dödahavssalt med eteriska oljor av lavendel, mandarin och muskatellsalvia,
torkad ringblomma och lavendel. 4,5 dl
Pick me up - Epsom- och dödahavssalt med eteriska oljor av bergstall, cypress, isop och citron samt torkad 
isop. 4,5 dl

Beställning

Skicka beställning till Växthuset på e-post: sofiesweger@gmail.com eller ring: 070 1106269
Ange namn på produkt och antal. Om du vill att jag skickar produkterna tillkommer frakt.

Betalning
Bankgiro 724-0419 eller Swish 0701106269
 

Gilla Växthuset på facebook för löpande uppdateringar.

Julklappstips Ge bort ett medlemskap i Växthuset för 2018 i julklapp och välj en valfri parfym-
olja  som gåva!

Medlemskapet stödjer Växthusets verksamhet och ger dig möjlighet till förhandsinköp från Växthusets årstids-
baserade sortiment av växter, fröer, tinkturer, oljor, essenser  m.m som skickas ut 4 ggr/år.  Sortimentet base-
ras på årstiden och tas endast fram i begränsad mängd. 
Medlemskap 2018:  180:- 


