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De bloesemremedies komen van:



Bloesemremedies

van SCF Essences

De Oorsprong
De bekendste bloesemremedies zijn die van meneer Bach 
(Bach Bloesems of Rescue Remedy). Onze lijn komt van vanuit 
een bijzondere plek in Frankrijk, Simply Canvas Farm (SCF 
Bloesemremedies). De remedies worden gemaakt van wilde 
bloemen uit de velden van de boerderij van Sandra & Santi of 
van andere speciale plekken. 

Wat zijn bloesemremedies?
Bloesemremedies zijn energetische extracten van de heilzame 
eigenschappen van bloemen. Daar waar een disbalans is 
ontstaan op emotioneel, fysiek, spiritueel of mentaal niveau, 
helpen de remedies deze disbalans weer te harmoniseren (de 
remedies zijn geurloos).

Hoe neem je bloesemremedies in
Neem vier druppels vier keer op een dag, direct op of onder je 
tong of in een glas water. Ook kun je  een pipetje vol in 0,5L 
flesje water doen en deze gedurende de dag opdrinken. Je mag 
trouwens ook rustig verschillende bloesemremedies 
combineren in je glas of flesje of op je tong. Het beste is om 
niet meer dan 3-5 remedies tegelijk te nemen. Wanneer je de 
druppels rechtstreeks van het pipetje op je tong druppelt zorg 
er dan wel voor dat het pipetje niet je tong raakt. Gebeurt dit 
wel, spoel het pipetje dan eerst af met warm water en zeep. Je 
kunt de druppels ook in bad doen, of rechtstreeks op een zere 
plek wrijven. Bloesemremedies kunnen ook voor kinderen 
gebruikt worden je kunt dan b.v. 2 druppels in een glas water 
doen of je kunt de remedies op hun voorhoofd of polsen 
wrijven. De remedies zijn ook voor dieren, planten en zelfs voor 
ruimtes (zet een flesje in een ruimte of sprenkel wat druppels 
rond). Gebruik het in ieder geval een maand of net zolang 
totdat je het vergeet, geen zin meer hebt, of het gevoel hebt 
dat het niet meer nodig is. Langdurig gebruiken is prima. 

Meer informatie
Download meer informatie over gebruik en definities van de 
verschillende remedies op www.scfessences.com of stuur een 
email naar bonjour@scfessences.com


