
Tinkturer - utdrag av aktiva beståndsdelar från egenodlade läkeväxters rötter,  blommor och blad 
med hjälp av 40% ren alkohol.  Samtliga tinkturer intas droppvis i vatten. Pris: 120:-/styck, 30 ml

Halo - tinktur av Malört (artemisia absinthium). Renande, skyddande och stabiliserande. Stimulerar och stärker 
matsmältningen. 
Hjärtstilla – tinktur på Hjärtstilla (leonurus cardiaca). Rensar och lugnar nervsystemet. Dämpar stress, hjärt-
klappning, ångest och sömnsvårigheter.  Svalkande och avslappnande. Hjälp för kvinnor vid oregelbunden men-
struation, PMS och värmevallningar.  
Johannesört– tinktur på Johannesört (Hypericum perforatum). Hjälp vid nedstämdhet och depression. 
Väcker det inre leendet och sprider ljus och värme i hela nervsystemet. 
Humle - tinktur på Humlekottar (humulus lupulus). Lugnande och sömngivande, stimulerar matsmältning och 
aptit, östrogenliknande ämnen i kottarna ger lindring vid besvär kopplade till menopaus. 
Sweet dreams - tinktur på Vänderot (valeriana officinalis). Milt rogivande och lugnande. Stärkande för dröm-
kontakten. Bra vid insomningsbesvär och oro. 
Helig basilika – tinktur på Tulsi (ocimum tenuiflorum).  Stärker kroppens respons och motståndskraft mot 
stress, strålning och gifter. Rensar energikroppen och balanserar energinivåerna för ett starkare medvetande. 
Rosenrot - tinktur på Rosenrot (rhodiola rosea). Adaptogen växt som ökar den mentala förmågan, motverkar 
trötthet, normaliserar blodsocker och blodtryck. Ökar kroppens motståndskraft, stärker den sexuella lusten 
och mycket mer. 

Växthuset
en plats för odling och läkekonst på Österlen.

Blomsteressenser - handplockade blommors specifika energifrekvens överförd till källvatten 
med hjälp av solljus. Essenserna verkar på vår energi- och känslokropp. Dosering: 5 droppar i ett halvt glas 
vatten 2-3 ggr/dag. Pris: 120:-/styck

Körsbär- Blomsteressens på vildkörsbär (Prunus cerasus). Denna blomsterfrekvens hjälper till att lossa och 
lösa upp nertryckta känslor och rädsla som kommer från överdriven kontroll och en svårighet att släppa taget. 



Salva
Pris: 90:-

Lavendel & tagetes - underbar vårdande, antibakteriell salva på utdrag av lavendel och tagetes i ekologisk 
rapsolja i en bas av bivax.

Beställning

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

Växthusets medlemmar 
15 % rabatt på samtliga produkter.

Betalning
Bankgiro 724-0419 eller Swish 0701106269

Blomsteressenser  fortsättning..
Full of hope - Blomsteressens på Hagtorn (crataegus). Denna blomsterfrekvens stöttar vid brustet hjärta, för-
lust och överväldigande sorg. Hjälper till att återskapa hopp och börja hela. 
Shine and vibrate - Blomsteressens på Johannesört (hypericum perforatum). Hög frekvens som löser upp 
stagnation med ljus och rörelse och väcker livskraften.
Wrap me up - Blomsteressens på Läkemalva (althea officinalis). Omsluter, förlöser och läker på djupet i själen.
Ljus och glädje - Blomsteressens på Vitsippa (anemone nemorosa). Väcker en känsla av samhörighet, lekfullhet 
och uppvaknande. 


