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Waterlelies & Lotusbloemen 

 

• De Keizerin  
Remedie van: Keizerin Lotus | Nelumbo Alba Striata 
Onze unieke persoonlijke kracht in balans 
Deze remedie brengt ons in contact met onze unieke kracht. Wanneer zij in ons leven komt 
dan hebben we misschien een zetje nodig om te zien waar onze kracht wat uit balans is, of 
hebben we wat meer vertrouwen nodig in ons vrouw-zijn of man-zijn. De remedie helpt ons 

ook in te zien wat onze specifieke en unieke kwaliteiten zijn voor ons als persoon en welke kracht we daar uithalen.  
 

• Verbinding en Harmonie 
Lotusbloem | Nelumbo Nucifera  

De bloesem van lotusbloem herbalanceert, harmoniseert en verbindt. Het laat kosmisch licht 

stromen door al je chakra’s zodat ze kunnen herbalanceren en harmoniseren. Dit helpt ook jou in 

relatie tot je lijf en omgeving te harmoniseren.  

 

• Openheid 
Bloesemremedie Lotus Osiris | Nelumbo Osiris 

Helpt je in contact te komen met de werkelijke betekenis van kwetsbaarheid 

De bloesemremedie van de Osiris Lotus werkt krachtig op de opening van het hart en laat je in 

contact komen met de werkelijke betekenis van kwetsbaarheid. In onze huidige maatschappij wordt 

kracht vaker vanuit een mannelijke energie bekeken.  De remedie van Lotus Osiris is iets 

vrouwelijker en harmoniseert de krachten, ze kan ook ondersteunen bij de regulering van de 

lichaamstemperatuur.  

 

• Aquifer  
Remedie van waterlelie Black Princes | Nymphaea Black Princess 

Vitaliteit en harmonisatie van het water in het bassin van ons lijf 

De remedie helpt het water in het bassin (de eerste twee chakra’s) van ons lijf te 

harmoniseren. Ze werkt positief versterkend of harmoniseert waterblokkades op het 

gebied van de baarmoeder, prostaat, plas, placenta, dikke darm etc.  

Ook een fijne remedie om te gebruiken tijdens de zwangerschap en bij de bevalling. 

De remedie bevordert dan een goede doorstroming en helpt met loslaten. 

 

• Make love not war 
Remedie van Blauwe Lotus Nymphaea Caerulea 

Geniet van de geneugten die het leven te bieden heeft 

Wanneer we te streng zijn voor onszelf en ons te veel ontzeggen of wanneer we strak 

vasthouden aan controle en regels voor onszelf, maar ook voor anderen, dan brengt de 

Blauwe Lotus Remedie ons terug ons lijf in. Ze laat ons genieten van de geneugten van het leven, waar lekker eten, 

uitbundigheid, ons lijf in alle vormen en liefdevol contact met andere een harmonische rol spelen. 

 



7 
SCF Essences Bonac (ou Briquet), 47120 Saint Jean de Duras, France 

www.scfessences.com | bonjour@scfessences.com | 0033 (0) 6 81 76 85 94 

• In harmonie met Aarde 
Bloesemremedie Waterlelie Gigantea of Blue Cloud | Nymphaea Gigantea 

Terug naar een puurdere staat van leven in evenwicht met de natuur 

Is jouw levenslicht wat uitgeblust dan is het noodzakelijk meer in eenheid met de seizoenen en de 

natuur te gaan leven. Laat je voeden door de bloesemremedie van In Harmonie met Aarde. Eet 

voedsel wat in het seizoen is, ga wandelen in het bos of met je voeten in de zee staan. Je bent te 

gecultiveerd, te gecontroleerd, je houd je aan de regels en bent misschien dogmatisch geworden Maar je verpietert in 

deze omstandigheden.  

 

• De Paraplu  
Remedie van waterlelie Missouri | Nymphaea Missouri 

Helpt afstand te bewaren wanneer alles te veel wordt 

De remedie werkt als een paraplu tegen de regen. Wanneer we het gevoel hebben dat alles te 

veel is, of dat we overspoeld worden door emoties dan helpt de remedie wat afstand te 

behouden en niet omvergeworpen te worden. Als versterking laat de remedie warmte en 

compassie binnen regenen. Ze houdt je krachtig staande, ook wanneer het een beetje donker is. 

 

 

• Verkoeling  
Remedie van Geurende Witte Waterlelie | Nymphaea Odorata 

Verkoelt en vertraagt een proces tot een aangenaam ritme 

De remedie verkoelt op alle gebieden dusdanig dat de snelheid van een proces vertraagd kan 

worden tot een aangenaam ritme. Ze ondersteunt met het verkoelen van vurige of heel veel 

emoties, ook wanneer je in een proces van trauma of heling zit. Het is oké om te wandelen in plaats van te rennen.  

 

• Opnieuw beginnen 
Bloesemremedie Waterlelie Pink Capensis Nymphaea Pink Capensis 

De juiste manier voor een nieuw begin 

Wanneer we door een lastige periode gaan of flink geruzied hebben willen we soms 

rigoureuze beslissingen nemen, maar de bloesemremedie van Pink Capensis helpt ons eraan 

te herinneren dat dit een tijd is om zich terug te trekken en alles even te laten zijn zoals het is. Ook deze tijd gaat 

voorbij, gebruik de tijd om te rusten, te luisteren en te observeren. Wanneer je richting het einde van de lastige 

periode komt dan helpt de remedie om opnieuw te beginnen met begrip, vergeving, misschien een goed gesprek en 

een schone lei.  

 

• De Sjamaan 
Remedie van Waterlelie Seignoureti | Nymphaea Seignoureti  

Helpt onze wonden en traumas te helen geeft inzicht in ons levensdoel 

Deze bloesemremedie vraagt ons waar we staan op onze weg van de heling van onze 

trauma’s en wonden (klein of groot). Ze helpt ons in te zien dat het leven ons lessen stuurt die 

ons de kans geven te genezen en ons te bevrijden van ons verleden. Wanneer onze trauma’s 

geheeld zijn tot een litteken die niet langer ons leven beïnvloedt en pijn doet wordt het 

mogelijk andere mensen die dezelfde soort trauma’s hebben meegemaakt te helpen. We begeven ons dan op de weg 

van de gewonde genezer, de sjamaan. Neem de remedie voor een wat langere periode (enkele maanden) om de 

diepte van de remedie te kunnen ervaren. 
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• Warm Hart  
Remedie van waterlelie St Louis Gold | Nymphaea St. Louis Gold 

Brengt warmte, rust en blijheid, wanneer je hart verkild voelt. 

Deze remedie werkt voor balans en evenwicht in het hart. Als versterking brengt ze 

warmte, licht, compassie, rust en zachte blijheid naar je hart. De remedie werkt voor 

onze innerlijke harmonie en balans, maar ook voor externe evenwichtigheid in onze 

relatie met de buitenwereld (werk, relaties, dagelijks leven etc.). 

Een heerlijke remedie om te gebruiken tijdens meditatie en te baden in het warme licht van je hart. 

 

• Nachtlichtje 
Remedie van Waterlelie Texas Shell Pink | Nymphaea Texas Shell Pink 

Ondersteunt je om open en kwetsbaar te blijven tijdens donkere tijden 

Het is niet gemakkelijk om open en kwetsbaar te blijven wanneer je gebutst en gekarteld bent 

door het leven of wanneer je door een donkere periode heengaat. De remedie Nachtlichtje 

ondersteunt je in dit proces. De remedie van het nachtlichtje is ook een uitstekende hulp voor 

kinderen die bang zijn in het donker, gezamenlijk met de remedies van Yucca en Boterbloem.  

 

• Zeldzame schoonheid 
Remedie van Waterlelie Tulipiformis | Nymphaea Tulipiformis 

Vier je uniekheid 

De remedie van Zeldzame Schoonheid helpt je in te zien wie je bent en wat je capaciteiten zijn 

en hoe jij kunt schitteren in de schoonheid van jouw eigen unieke plekje hier op aarde. De 

remedie ondersteunt met o.a. het accepteren van je lijf, meer acceptatie te vinden met dat wat 

is, wie je bent, wat jouw capaciteiten zijn en wat je levensdoel is.   

 

• Koningskracht  
Remedie van Victoria Amazonica | Nymphaea Victoria Amazonica Cruziana 
Oude wijsheid, vitalisering, bescherming, overlevingskracht, geloof in wonderen 
Wanneer je je diep in donkere omstandigheden bevindt doordrenkt Koningskracht Remedie 
je wezen met een heldere oude wijze kracht en spoelt vermoeidheid, warrige gedachten en 
twijfel weg. Ze helpt je geest helder te maken en te houden zodat je krachtig rechtop kunt 
blijven staan. De remedie is ook boordevol sterke bescherming die noodzakelijk is in deze 

omstandigheden zodat niemand je omver kan lopen. De kracht is zo groot dat geloof in wonderen makkelijk wordt. 
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Wilde Orchideeën 
 

• Sferisch Perspectief: Remedie van Anacamptis Morio –Harlekijn orchidee 

Zie het hele plaatje 

Een verhaal welke zich in ons leven afspeelt of afgespeeld heeft is niet lineair met een begin, 

een midden en een einde. Het is meer bolvorming met veel elementen die een rol spelen die 

zich boven, onder, voor achter, links en rechts bevinden. Allerlei elementen spelen een rol 

zoals: diverse mensen, emoties, omstandigheden, het verleden, het heden etc.. Deze remedie helpt je het gehele plaatje 

te ontcijferen en alle kanten te zien. Fijn in combinatie met Empathie, Levenskracht, De Ziener en/of Besluitvorming.  

• De Piramide (The Pyramid)  
Remedie van Hondskruid | Anacamptis Pyramidalis 

Ondersteunt het loslaten van geblokkeerde energie en herinneringen. Antenne voor het opvangen van 

kosmische energie. 

De remedie verdunt vergetelheid van vervelende herinneringen en brengt licht naar alle chakra’s. Helpt 

kosmische berichten te ontvangen en uit te drukken via kunst, schrijven en verhalen vertellen. 

 

 

• Luisteren (Listen) 
Remedie van Bokkenorchis | Himantoglossum Hircinum 

Goed voor je capaciteit van diep en breed luisteren 

Helpt met het vinden van stilte, diep luisteren (om begrip te vinden) en breed luisteren (luisteren buiten 

je zintuigen).   

 

• Magie en Avontuur (Magic and Adventure)  
Remedie van Bijenorchis | Ophrys Apifera 

Helpt controle los te laten zodat magie en creativiteit kunnen floreren  

 

• Rustgevend (calming) 
Remedie van de Purperorchis | Orchis Purpurea 

Ondersteunt beslissingen die vanuit het hart genomen worden, ontspant de zenuwen en de zonnevlecht. 

 

 

 

• Empathie (Empathy) 
Remedie van Lange Tong Orchis | Serapias Vomeracea 

Empathie en diep kijken 

Stap in de schoenen van een ander. Helpt meer objectief diep in een onderwerp kijken en uit een 

mogelijke slachtofferrol stappen. 
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Bloemen, Bomen & Planten 

• De Verkwikker (energy booster) 
Remedie van Duizendblad | Achillea Millefolium 

Verkwikt en geeft energie daar waar nodig 

Verzwakte gebieden van lichaam, geest of projecten ontvangen zetjes van energie en uitnodigingen om 

hun best te gaan doen.  

 

• Geduld (Patience) 
Remedie van Perzische Slaapboom | Albizia Julibrissin 

Je hebt de tijd  

De Remedie van de Perzische Slaapboom (ook Zijdeboom genoemd) werkt met name op het 

derde oog. De remedie helpt je om geduldig te wachten zodat de verschillende lagen zich 

kunnen ontvouwen. Je hebt de tijd, iedereen heeft zijn eigen tempo. 

 

• Flow  
Remedie van Aloë Vera 

Zorgt voor doorstroming 

Gebruik de bloesemremedie van Aloë Vera als een doorsmeerolie voor dat wat stokt of niet lekker 

loopt.  Wanneer je het gevoel hebt dat je alsmaar tegen de stroom inloopt, communicatie stokt of er 

alsmaar kleine blokkades op je weg liggen, maar ook ter ondersteuning van gewrichten of je 

verteringsstelsel. Het is ook heerlijk om deze remedie in je bad te doen (zo’n 20 druppels) erin te 

weken.  

 

• Brandblusser (Fire Extinguisher) 
Remedie van Echte Heemst | Althaea Officinalis 

Verzachting, verkoeling, flexibiliteit 

De bloesemremedie van Echte Heemst ondersteunt met hydratering, verzachting, verkoeling 

en flexibiliteit op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Een uitstekende 

bloesemremedie voor vermoeide spieren en gewrichten of andere fysieke droogte en strakheid.  De remedie is ook een 

uitstekende brandblusser voor een vurig karakter, ruzie, conflicten etc.  

 

• Vertragend (Slow Down)  
Remedie van Witte Begonia | Begonia  

Ontspant de overbelaste zintuigen 

Ben je intrinsiek moe van de snelheid van je leven en heb je het gevoel dat je zintuigen overvoerd zijn met 

veel te veel dagelijkse informatie? Met de hulp van de Begonia Remedie kun je afkoelen, ontspannen en 

stoppen. De remedie kan echter niet al het werk doen. Je zul actief mee moeten helpen en keuzes maken. 

 

• In je bubbel 
Bloesemremedie van Madeliefje | Bellis Perennis 
Als je een break nodig hebt, trek je dan even terug in je eigen bubbel waar het veilig, luchtig en 
vrolijk is. 
De bloesemremedie van madeliefjes geeft je bescherming, veiligheid en luchtigheid zowel aan 
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jezelf als je innerlijke kind. Neem deze remedie wanneer je behoefte hebt je even terug te trekken in je eigen bubbel. 
Een goede remedie samen met de remedie van Begonia of Yucca. 
 

 

• De Bevrijding: Bloesemremedie van Blauwe Bernagie – Borago Officinalis 

Helpt je te bevrijden van zwaarte in hoofd en hart. 

De remedie van Blauwe Bernagie helpt je te bevrijden van zwaarte die je (nog altijd) met je 

meedraagt op emotioneel, spiritueel en mentaal gebied. Het kan zowel van toepassing zijn op 

oud als nieuw zeer. De remedie brengt veel lucht en verkoeling en is ook van toepassing 

wanneer je je veel zorgen maakt (bijvoorbeeld over ziek worden, of over wat er allemaal mis 

kan gaan). Het is dan een goede remedie om samen te nemen met Weegbree. 

• Ontspan en Open  
Remedie van Hennep | Cannabis Sativa 
Helpt te ontspannen en/of jezelf open te stellen voor heling 

De remedie van Cannabis ontspant langzamerhand je gehele lijf van de puntjes van je haren 

tot in je voeten. Deze ontspanning zorgt voor meer openheid van geest & ontspanning van 

emoties, gedachten en daardoor lichaam. Door deze ontspanning ontstaat meer openheid 

waarbinnen heling kan plaatsvinden. Ook behulpzaam voor een gezonde nachtrust samen 

met Kamille remedie. Het is goed de remedie wat langer te nemen b.v. 3 maanden. 

 

• Omarming  
Remedie van Judasboom | Cercis Siliquastrum 
Ondersteunt met het verwerken en uiten van verdriet 
Dit is de bloesemremedie die je neemt wanneer je hart gebroken is. De remedie omarmt je en 
huilt met je mee. Het is oké en zelfs noodzakelijk je verdriet te uiten. Opgekropt verdriet lijdt tot 
talloze blokkades en (fysieke) problemen. Verdriet en gebroken harten hebben veel stadia. Judas 
Bloesemremedie staat je bij gedurende al de stadia. Uiteindelijk helpt ze je ook het hart te helen. 

Het is een goede remedie in combinatie met De Sjamaan (Nymphaea Seignoretti) vooral wanneer het verdriet al wat 
jaren oud is. 
 

• Onzichtbaar 
Bloesemremedie Kurkuma (koenjit) | Curcuma Longa 

Laat ons de kracht van onzichtbaarheid inzien, of helpt dat wat verborgen zichtbaar 

te maken 

Wanneer de kracht van onzichtbaarheid aangezwengeld wordt dan wordt het al snel 

wat stiller binnen in ons en kun je beter horen, zien en luisteren.  Goed om samen te nemen met de remedie van 

Egoloosheid. De andere kant van deze remedie is dat hij de vraag stelt: Wat kun je nog niet zien? De remedie kan 

helpen dat wat verborgen is naar de oppervlakte te brengen, met warmte en zachtheid, zodat we kunnen luisteren 

wat het verborgene ons te vertellen heeft. In dit geval mooi om samen met Boterbloem remedie te nemen.  
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• Speelsheid 
Remedie van Witte Cyclaam | Cyclamen Hederifolium  

Brengt je in contact met het innerlijke, onbezonnen en speelse kind. 

Elk gebied of moment in ons leven kan altijd een dosis speelsheid gebruiken; relatie, werk, 

wandelingen, meditatie, zelfonderzoek, seks. Speelsheid brengt vrijheid en vrolijkheid en zit 

boordevol creativiteit.  

 

• Yin & Yang 
Remedie van Kweepeer | Cydonia Oblonga 

Balans van onze mannelijke en vrouwelijke kant 

De bloesemremedie van de Kweepeer helpt de mannelijke en vrouwelijke kant te 

balanceren. Daar waar te veel verharding is wordt zachtheid gebracht en daar waar de 

zachtheid te week is mag iets meer stevigheid toegevoegd worden.  

 

• De Kroon (The Crown)  
Remedie van Kardoen | Cynara Cardunculus 

Diepe spirituele connectie met ons dagelijks leven. De juiste balans van de kruin chakra 

De werkelijke betekenis van hoger bewustzijn is te vinden in een diepe verbinding van lichaam, 

geest en ziel. De Remedie van Kardoen helpt de juiste balans van de kruinchakra te vinden 

waarbij een goede aarding in het lijf onontbeerlijk is (wanneer je niet voldoende geaard bent 

kun je extra ondersteuning vinden met de Remedies Geurende Rozenmix en Bramen (De 

Pionier)). De Kroon Remedie kan ons helpen met een mooie expansie van zintuigen en het 

verkrijgen van een diepe spirituele connectie in ons dagelijks leven.  

 

• Eye Opener 
De bloesemremedie van Waterhyacint | Eichornia Crassipes 

Ondersteunt en helpt wanneer je je in een toxische relatie of omgeving bevindt of hebt bevonden 

De Eye Opener is een complexe bloesemremedie die je kan ondersteunen binnen de vele lagen die 

zich voordoen wanneer je je in een toxische relatie of omgeving bevindt of hebt bevonden. Hij is 

ook van toepassing wanneer deze relatie misschien jaren geleden heeft plaatsgevonden maar je nog steeds lijdt aan 

de gevolgen ervan. De waterhyacint remedie kan je uiteindelijk helpen in te zien wat de positieve kanten zijn die je 

geleerd hebt uit deze ervaring. Voorbeelden zijn een relatie waarin je misbruikt werd, een werkomgeving waarin er 

veel te veel van je gevraagd wordt of wanneer je in een gesloten gemeenschap of sekte geleefd hebt.  

 

 

• De Facilitator (The facilitator) 
Remedie van Bronzen Venkel | Foeniculum Vulgare 

Vergroot je begrip van ware communicatie en helpt vooruit te gaan  

De Remedie van Bronzen Venkel opent de keel chakra. Het is een remedie die op een zeer volledige 

manier meehelpt op het gebied van communicatie met lichaam, geest, ziel, maar ook binnen werk, 

groepen en gezin. Ze helpt je onderwerpen die besproken en besloten zijn om te zetten in het juiste 

actieplan.  
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• Vitaliteit (Vitality) 
Remedie van Onsterfelijkheidskruid | Jiaogulan |  Gynostemma Pentaphyllum 
Vitaliteit van de waterhuishouding 

Onsterfelijkheidskruid Remedie helpt met vitaliteit en ondersteunt het immuunsysteem. Ze gebruikt 

water als geleider om het te brengen daar waar nodig.  Weldadig voor lichaam, plant, dier, 

drinkwater, aquaria en vijvers. 

• Levenskracht 
Remedie van Witte Gemberlelie of Vlinderjasmijn | Hedychium Coronarium 

Brengt een heldere blik in de ogen en revitaliseert de levenskracht van lichaam, geest en ziel 

De bloesemremedie van de gemberlelie ademt levenskracht in lichaam geest en ziel. Meestal 

begint ze bij de ogen om helderder te kunnen. Zo kun je situaties beter doorboren en zien wat 

je nodig hebt. De Bloesemremedie van de Gemberlelie ondersteunt ook bij het aantrekken 

van de juiste benodigdheden voor de heling van lichaam, geest en ziel, maar ook voor 

situaties of projecten. Het is een goede remedie om langdurig in te nemen waardoor 

verbetering op velerlei gebied in gang kan worden gezet. Ze werkt ook als immuunversterker goed om samen te nemen 

met de remedie van Onsterfelijkheidskruid en Victoria Amazonica. 

 

• De Ziener (The Seer) 
Remedie van Sint-janskruid | Hypericum Perforatum 

Ondersteunt een gunstige geestelijke balans en helpt met de opening van de geest  

De Remedie van Sint-janskruid helpt onderdelen van de geest te verkoelen die oververhit raken of 

opbranden (op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau). Een goede remedie om samen 

met Begonia (Vertragen) te nemen. 

 

• Mrs Relax 
Remedie van Lavendel | Lavendula 

Algeheel welbevinden, gezonde nachtrust   

 Mrs. Relax is een mooie remedie die werkt voor ons algeheel welbevinden. De remedie beweegt 

zich als een golf door het hele wezen (lichaam, geest en ziel), lost zware energieën op en brengt 

ontspanning. Goed om voor het slapen gaan in te nemen. 

 

• Gelijkmoedigheid (Equanimity) 
Remedie van Lijnzaadbloesem | Linum Usitatissimum 

Gelijkmoedigheid/balans/aarding 

Lijnzaadbloesem Remedie ondersteunt op het gebied van balans, openhartigheid en gevoel 

van veiligheid. Ze assisteert in de verbinding van lichaam en geest tot een sterke eenheid. 

Een uitstekende remedie om dagelijks te nemen. Een goede combinatie met De Middenweg 

en De Pionier. 

 

• Ware Stem (True Voice) 
Remedie van Kaasjeskruid | Malva 

Brent je terug naar je ware stem  

Kaasjeskruid Remedie zoomt in op het kleine, het tere, het zoete, het zachte, de schoonheid, 

de kwetsbaarheid. Wanneer je aangetrokken wordt tot Kaasjeskruid Remedie dan ben je 
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misschien ten koste van je ware zelf teveel op de voorgrond aanwezig geweest. Of misschien ben je jezelf op een andere 

manier een beetje verloren. 

 

• Verzachtend (Soothing)  
Remedie van Kamille | Matricaria Chamomilla 

Ontspant de zonnevlecht, ondersteunt een goede nachtrust en een juiste bacteriële balans  

De Remedie van Kamille ontspant de zonnevlecht en ondersteunt de gezonde nachtrust (een goede 

combinatie met Mrs Relax). 

 

 

• Egoloosheid (Non-Self) 
Remedie van Klavervreter | Orobanche Minor 

Er is niets te doen 

 

 

 

Lees niet over de witruimte heen hierboven, hij staat er expres. Deze remedie brengt inzicht in 

leegte en oneindigheid. Het helpt je in te zien dat alle omstandigheden samenkomen tot een 

voortvloeiend moment. Elk aspect heeft een (even belangrijke) rol te spelen. Er is geen leider, 

geen gids, geen meester. Jij bent niet degene die iets beslist of doet. Een goede remedie om 

dagelijks te nemen.  

 

• Jasmijn der Poëten 
Remedie van Boerenjasmijn | Philadelphus Coronarius 
Brengt de romanticus in je naar boven 
 De bloesemremedie haalt de romanticus in je naar boven die uitbarst in dichtersrijm over liefde en 
zwoele avonden. Heb je wat romantiek in je leven nodig? Plan je een bijzondere avond voor je 
geliefde met kaarslicht en mooi eten? Ben je op zoek naar een partner? Gebruik de remedie om de 
dichtersliefde te laten stromen en je warm en blij te maken en verspreid het gevoel rondom je. Of 
druppel de bloesemremedie in je slaapkamer of een andere ruimte waar de liefde mag zingen.    

   

• Bevrijd je Geest (Free Your Mind) 
Remedie van Weegbree | Plantago Lanceolata 

Doorbreekt vicieuze cirkels 

Weegbree Remedie helpt ons los te komen van het alsmaar ronddraaien in cirkels. Ze bevrijdt de 

geest.  

 

• Zelfherstel (Self-Heal) 
Remedie van Prunella | Brunel 

Vertrouwen in je zelf genezende kracht 

De Remedie van Prunella (een plant die in het Engels Self-Heal genoemd wordt) ondersteunt je vertrouwen 

in je eigen zelf genezende kracht en geeft inzicht hoe je deze krachten kunt aanspreken en gebruiken.  
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• Loutering (Purification) 
Remedie van Boterbloem | Ranunculus  

Reiniging/bescherming/geeft kracht/gronding/lichtbrenger 

Deze bloesemremedie fungeert als een lichttoorts. Ze helpt je kracht te vinden om donkere 

herinneringen en onderwerpen onder ogen te zien, naar hen te luisteren en hen de hand te bieden. 

Ondersteunt reiniging op emotioneel, spiritueel, fysiek en mentaal gebied.  

 

• De Pionier (The Pioneer) 
Remedie van Braam | Rubus 

Ondersteunt wanneer nieuwe en onbekende situaties of gebeurtenissen zich voordoen 

Wanneer de Braam Remedie op je pad komt ben je aangekomen op onbekend terrein (een 

kruispunt/nieuw project/nieuwe relatie/situatie). Braam Remedie helpt je langzame en ferme 

stappen met vertrouwen en besluitvaardigheid voorwaarts te nemen. Neem weloverwogen 

beslissingen, houdt je hart open maar blijf ook beschermd met behulp van de stekels van de 

braam. Braam Remedie gaat goed samen met de Remedie van Magie en Avontuur (Bijenorchis). 

 

• Beschermengel (Guardian Angel) 
Remedie van Scharlei | Salvia Sclarea 

Juiste tijdstip en juiste plek 

Deze remedie helpt de beste en meest positieve omstandigheden/mensen/dingen etc. die nodig zijn 

voor je project/heling etc. op het juiste moment op de juiste plek te brengen De remedie werkt als 

een beschermengel. 

 

• Oogsttijd  
Herfstnarcis | Stenbergia Lutea  

Helpt gedurende de laatste fase van een proces. Brengt positiviteit en herinnert ons aan onze 

ervaring en capaciteiten. 

Wanneer we in de laatste fase van een project, relatie of proces zijn laat de remedie van de 

herfstnarcis ons zien dat een sluitende deur betekent dat een nieuwe deur zich gaat openen. 

De remedie helpt ons stevig op aarde te staan. Helpt ons afscheid te nemen van dat wat 

eindigt, onze emoties te omarmen en een plekje te geven. Maar ze herinnert ons ook aan de 

rijke ervaring en capaciteiten die we hebben opgedaan en meenemen en overspoelt ons 

met zonnige positiviteit.  

 

• Luchtigheid (Lightness) 
Remedie van Seringen | Syringa Vulgaris  

Luchtigheid, humor, verlichting 

Seringen Remedie doorbreekt muren en blokkades met licht, gevoel voor humor en luchtigheid. Hij helpt 

in te zien dat niets blijvend is en verbreedt je perspectief. 
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• Flexibiliteit (Flexibility) 
Remedie van Rode Klaver | Trifolium Pratense  

Vernieuwing/elasticiteit/flexibiliteit 

Bloesemremedie van Rode Klaver assisteert in het in balans en flexibel houden van lichaam, geest 

en ziel. Het brengt vernieuwde energie en creativiteit naar verstokte omstandigheden, sleur en 

oude gewoontes. 

 

• Kracht en Blijdschap (Strength and Joy)  
Remedie van Koningskaars | Verbascum Thapsus |  

Vreugdevolle kracht en ondersteuning van de lichaamshouding 

De remedie van Koningskaars is vol kracht, ruggengraat en ondersteuning. De kracht van de remedie is er 

eentje die je hart openhoudt en je kwetsbaarheid, humor en vreugde intact laat, wanneer je liever muren 

zou optrekken.  

 

• De Poortwachter  

Remedie van ijzerhard | Verbena Officinalis  

Beschermer van grenzen, ondersteunt snelle afvoer van (energetisch) afval 

De remedie van ijzerhard is een krachtige beschermer van grenzen, zowel binnenkomend als uitgaand. 

Een uitstekende remedie om een flesje bij de ingang van je huis te zetten of de deur naar je 

praktijkruimte, maar zeker ook voor bescherming van jezelf. Het houdt stroperige energieën buiten of 

ondersteunt om afval dat reeds opgehoopt is af te voeren. 

 

• Besluitvaardigheid  
Remedie van Sneeuwbal | Viburnum Opulus Roseum 

Ondersteunt bij het maken van gegronde beslissingen en het versterken van je 

besluitvaardigheid 

Wanneer er te veel keuzes lijken te zijn kan de remedie van de Sneeuwbalbloem je helpen 

de weg te laten oplichten die het beste bij jou past. Heb je altijd last van keuzestress dan kan de Sneeuwbal 

Bloesemremedie je van dienst zijn om je besluitvaardigheid te versterken. De keuze is trouwens nooit fout, van elke 

weg valt iets te leren. 

 

• Bescherming (Protection) 
Remedie van Yucca 

Heling, versterking, bescherming, zelf vertrouwen 

De Remedie van Yucca gaat daarheen waar hulp nodig is en helpt ons te helen. Yucca Remedie helpt wonden 

op de ziel te helen en versterkt je aura, ze beschermt je ook in geval van grote gevoeligheid voor 

omstandigheden of mensen. 
 

 

Combinaties & Bijzondere Plekken 
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• Continuering: Bloesemremedie van de duizendjarige Eik  

Helpt met loslaten en acceptatie zodat we de diepe betekenis van de stroom van 

continuering kunnen begrijpen.  

 

Houden we stevig vast aan gedachten en ideeën over hoe een baan, project, 

omgeving of relatie eruit moet zien? Is het noodzakelijk meer acceptatie te 

vinden, of zouden we juist ideeen, projecten of zelfs een persoon los moeten 

laten? De bloesemremedie van de duizendjarige eik helpt je met inzicht te 

vinden in deze vraagstukken. Ze helpt je in te zien of je iets of iemand moet loslaten of dat het nodig is acceptatie te vinden dat 

iets of iemand altijd anders zal zijn dan in onze gedachten. Gezamenlijk met acceptatie is er grote wijsheid te vinden in de diepe 

betekenis van de stroom van continuering. 

• De Bron  

Remedie van water van de bron van Nacedero del Urederra 

Helpt te helen, vitaliseren, verzachten, verhelderen en je bron te vinden 

De boodschap van deze remedie is zeer uitgebreid. De remedie helpt te 

verduidelijken, het lichaam te vitaliseren, omstandigheden en emoties te zuiveren, 

helpt om te verfrissen, te helen of te versterken. De remedie helpt ook om situaties of 

onderwerpen te verzachten die volledig vastzitten en nergens heen gaan. Nog dieper 

in de remedie ligt de essentie van de bron. Ze herinnert ons eraan dat we niet naar 

onze bron hoeven te zoeken, de bron is er eenvoudigweg.  

 

• De Middenweg (The middle path)  
SCF Remedie 

Toestaan, acceptatie, creatieve samenwerking, exclusiviteit en overvloed.  

Werk met de natuur, niet ertegenin 

Dit is een remedie van de gehele tuin en zijn inwonende wezens.  De 

remedie nodigt je uit om creatieve manieren tot samenwerking te vinden 

en tot een gezonde balans te komen (en soms is hiervoor eerst een klein 

beetje frictie nodig). 

In een gebalanceerde omgeving, waarin ieder zijn plek en ruimte kan en mag innemen kan ook de overvloed tot stand 

komen. De Remedie van de Middenweg kun je ook gebruiken om de balans te behouden. Gebruik haar bijvoorbeeld in je 

tuin (sprenkel 5 druppels in alle hoeken van het land en in het midden, of zet een flesje neer op een klein altaartje ergens 

op een mooi plekje). Gebruik de remedie ook wanneer je bijvoorbeeld op moeilijkheden stuit in een team van mensen 

waarmee je samenwerkt (neem een flesje mee in je zak naar de vergaderingen). Of gebruik de remedie wanneer je veel 

gasten in je huis ontvangt (zet een flesje neer op elke kamer, of sprenkel een 

tiental druppels).  

 

• Doorbraak: Remedie van Megalytische plek Carnac in Bretagne 

Wat is ons hoogste spirituele doel of levenspad en wat houdt ons tegen 

deze te bereiken? 

Carnac is de grootste collectie steenrijen, menhirs en dolmen in de 

wereld en is meer dan 6000 jaar oud. De site Carnac is gevestigd in 

Bretagne, Frankrijk.  
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De remedie van Carnac helpt ons inzicht te verkrijgen in ons hoogste spirituele doel of levenspad. Om deze te 

bereiken is vaak een doorbraak nodig.  De remedie helpt in te zien waar we ons aan vasthouden, wat we niet los 

willen laten (qua b.v. gevoelens van veiligheid, angst, comfort, gewoonte of anders) en kracht te verzamelen zodat 

een doorbraak mogelijk wordt.  

Op fysiek niveau ondersteunt de remedie ons geheugen. Ze helpt onze herinneringen helder te maken. Soms 

kunnen de herinneringen erg ver terug gaan in onze lijn van voorouders of voorgaande levens. Gebruik met mate. 

Begin met 2 druppels voor het slapen gaan. Bij geen reactie (of dromen) neem max 2-4 maal 2 druppels per dag. 

 

 

 

• Geurende Rozenmix (Fragrant Rose Mix) 
Remedie van Rozen/Rosa 

Stevig aardend en opent je hart 

Deze remedie helpt je hart open te houden. Deze opening komt voort vanuit een plek van kracht, 

gezonde besluitvorming, intuïtie en diepe aarding. Wanneer je hart open is kun genieten van de 

uitwisseling van liefde, zowel als ontvanger en als gever. Wanneer je behoefte hebt aan extra 

bescherming in dit proces kun je ook Yucca Remedie (Bescherming) toevoegen aan de mix.  

 

• Inner Peace 

Atlantische Oceaan Essence 

Essence van de Atlantische Oceaan gemaakt bij de plaats Ais Catedrais in Noord west 

Spanje. 

Helpt innerlijke vrede te vinden wanneer er onrust is 

De essentie van de oceaan helpt ons innerlijke vrede te vinden wanneer er onrust is in ons 

bestaan. De onrust is als de golven van de oceaan en bevindt zich aan de oppervlakte, maar 

wanneer we met ons bewustzijn dieper ons wezen induiken dan vinden we de rust en de 

ruimte (zoals in de diepte van de oceaan). De ruimte die zich bevindt tussen de woorden, de ruimte die zich om een 

bloem of een huis bevinden, de ruimte rondom en tussen de onrust. Deze ruimte is helder en rustig. De onrust 

bestaat ook in deze ruimte, maar wanneer we ons in de onrust bevinden (in de golven zelf), bewegen onze emoties 

alle kanten op. Wanneer we ons in de ruimte bevinden dan observeren we eenvoudigweg de onrust en deze plek 

brengt helderheid en rust. 

 

• Interbeing  
Remedie van de 350-jarige Eikenboom van Tombeboeuf – Quercus 

Alles is onderling verbonden. Wanneer we ons eenzaam of afgesloten voelen van 

anderen of van de wereld. 

Deze remedie ondersteunt ons wanneer we ons alleen en afgesloten voelen van de 

wereld en we de verbondenheid zijn verloren. De remedie van deze 350-jarige 

eikenboom helpt ons in te zien hoe alles (tastbaar en niet-tastbaar) met elkaar 

verbonden is. Niets kan onafhankelijk van iets anders bestaan. Zonder de wolken is er 

geen regen, zonder de regen kan de boom niet bestaan, zonder de boom zijn er geen bloemen, zonder de bloemen 

kunnen de bijen niet bestaan etc. Ook prachtig om te gebruiken wanneer je een dieper inzicht wilt in de onderlinge 

verbondenheid of interbeing van alles. 

 



19 
SCF Essences Bonac (ou Briquet), 47120 Saint Jean de Duras, France 

www.scfessences.com | bonjour@scfessences.com | 0033 (0) 6 81 76 85 94 

 

• Jouw Pad  

Essence van de bedevaartsplek van de kathedraal Santiago de Compostella 

Helpt mist op te klaren en jouw pad te zien. 

Wanneer het mistig is voor je, of je niet weet welke kant je op moet, dan helpt de 

remedie van Bedevaart plek Santiago de Compostella je in te zien wat jouw weg is. Dat 

het, spreekwoordelijk, beter is om te falen in je eigen weg dan te slagen op de weg 

van een ander. Het gaat er zelfs niet om bij het einde van je pad aan te komen, het 

gaat er alleen maar om dat je je eigen weg bewandeld. Een goede remedie om samen te nemen met de remedie van 

Beschermengel. 

De katedraal is de begraafplaats van de apostel Sint Jacob en is een bedevaart plek. Ze markeert het traditionele einde 

van de pelgrimstocht; De Sint Jacobsroute. 

 

• Letting Go 

Essence van Ais Catedrais in Noordwest Spanje 

Loslaten om opnieuw te kunnen beginnen 

Deze essentie ondersteunt je om los te laten (zorgen, conflicten of andere dingen die zwaar 

wegen) zodat je opnieuw kunt beginnen met een schone lei. De remedie brengt licht en 

lucht in je leven. 

De remedies van Opnieuw Beginnen en Continuation passen mooi aanvullend bij deze 

remedie. 

• Lichtversterker – Het Wonder van de Zon 

Remedie van Bedevaartsplek Fatima in Portugal op de datum van Het 

Wonder van de Zon 

Laat het licht schijnen en versterkt (innerlijk) licht 
Deze essentie ondersteunt je om los te laten (zorgen, conflicten of andere dingen die 

zwaar wegen) zodat je opnieuw kunt beginnen met een schone lei. De remedie brengt 

licht en lucht in je leven. 

De remedies van Opnieuw Beginnen en Continuation passen mooi aanvullend bij deze remedie. 

 

• Remedie van Lourdes  
Remedie van de bedevaartsplek Lourdes:  

Meditatie, Gebed en Heling 

Helpt je naar een rustige en stille plek te brengen vanwaaruit heling en inzicht mogelijk is.  

Deze remedie is gemaakt op de bijzondere bedevaart plek Lourdes in Frankrijk. De remedie 

van Lourdes ondersteunt je in je gebed, heling en/of meditatie.  
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• Symbiose  
Remedie van eeuwenoud beukenbos bij Nacedero in Noord Spanje 

Zijn de bouwblokken waaruit ons leven bestaat gezond, levendig en stevig?  

Deze remedie helpt je in te zien welke onderdelen in ons leven (voeding, 

geestelijke gesteldheid, werk, studie, vrienden, omgeving) aandacht kunnen 

gebruiken. De remedie kan een zetje geven of juist zachter, flexibeler of 

toleranter maken. Wanneer het merendeel van de bouwblokken van ons leven 

gezond en levendig zijn ontstaat er een prachtige symbiose die het hele gestel 

levendig, stevig en gezond maakt. 

Afhankelijk van de onderdelen kunnen andere remedies je vervolgens goed helpen dieper op de losse onderdelen in 

te gaan b.v., Brandblusser om te veel vuur te verzachten en meer flexibiliteit te creëren, Luchtigheid, wanneer er te 

veel zwaarte is in je leven, Speelsheid als we het contact met ons innerlijke kind zijn verloren 

Een hele goede remedie om dagelijks te nemen samen met De Bron remedie. 

 

 

• Vergeving  
Remedie van Lignum Crucis (stukje van het kruis van Jezus) 

Wat is de ware betekenis van Vergeving 

De remedie helpt je te begrijpen wat werkelijke vergeving betekent, want pas 

dan kunnen liefde en compassie ontstaan. Het betekent niet dat alles vergeten is. 

Het kan betekenen dat je moeilijke beslissingen te nemen hebt om jezelf te 

verwijderen van een situatie, persoon of project. Het is ook een mooie remedie 

wanneer iemand zich in de laatste levensfase bevindt. De remedie helpt dan met 

loslaten.  De remedie werkt diep op je hart- (vergeven) en kroonchakra 

(loslaten). Goed om samen te nemen met o.a.de remedie van Judasboom. 

 

De Lignum Crucis wordt beschouwd als het grootste stuk hout van het kruis van 

Jezus die bewaard is gebleven. Te vinden in de bedevaartsplek, het klooster van 

Santo Toribio de Liébana in Noord Spanje. 

 

 

• Web of Life: Remedie van de 500-jarige eik van Hindrés en omgeving 

Quercus Petraea –wintereik  

Deze remedie helpt je inzicht te geven in het web of life, hoe alle elementen met elkaar 

verbonden zijn. 

 

Deze remedie helpt je inzicht te geven in het web of life, hoe alle elementen (werk, 

relatie, gezin, rol binnen het gezin, buitenleven, natuur, financiën, sport, eten, familie etc) met elkaar verbonden 

zijn. Iedereen is een schakel in een groter geheel. Als een element wegvalt, bijvoorbeeld een huwelijk stopt of een 

baan valt weg, dan is er een onbalans en zal op een nieuwe manier een balans ontstaan of gevonden moeten 

worden. De remedie van de eik van Hindrés helpt je inzicht te verkrijgen in de elementen van jouw web of life, 

helpt je in te zien of en waar er een onbalans is en ondersteunt om dit onbalans weer te harmoniseren. Het is een 

mooie remedie om op een altaartje in je huis te zetten. Gaat goed samen met de remedie van Egoloosheid. 

 

• Wonder: Remedie van bedevaartsplek Saint Thérèse de Lisieux  
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Wanneer we een wonder nodig hebben kunnen we terecht bij Saint Marie Thérèse de Lisieux.  

 

We vragen om wonderen wanneer we niet meer weten hoe of waar we een andere oplossing 

kunnen vinden. Samen met de remedie van bedevaartsplek Saint Thérèse de Lisieux kun je met 

extra kracht vragen om een wonder. Je gebruikt de remedie op de volgende manier: 

Neem met een pipetje vol en zit een tijdje in stilte. Wanneer je voelt dat je op een rustige plek in 

je hoofd bent aangekomen stel je je vraag, het maakt niet uit of dit een vraag om een wonder, 

om heling of anders is. Na je vraag neem je opnieuw een pipetje vol van de remedie. Zeg nu 

hardop: Stuur deze remedie in de juiste hoeveelheden naar de juiste plek. Ik vraag hierbij de hulp 

van Saint Thérèse de Lisieux en de Engelen. 

Zit nog even stil en laat alles zijn plek innemen. Wanneer  je er klaar voor bent, zeg dan een 

woord van dank. Neem nog een pipetje vol van de remedie en biedt een pipetje vol aan de aarde 

aan (je kunt het eenvoudigweg ergens buiten druppelen, of zelfs binnen op een mooi plekje). Je 

kunt nu verder met je dag. 

 

• SCF Mix Bescherming  

Geeft rust en bescherming bij irritatie overprikkeling en stress 
 De beschermmix van SCF Essences is een mooie mix voor het dagelijks leven. We 

moeten zo veel informatie verstouwen op een dag, ontvangen heel veel prikkels 
middels televisie, social media etc. en velen van ons hebben drukke levens. Al snel 
hebben we last van te veel prikkels, raken geïrriteerd en als dit langdurig gebeurt dan 

raken we gestrest en loopt onze natuurlijke beschermlaag die we met ons meedragen wat deuken op. Beschermmix 
beschermt de aura en helpt overprikkeling, irritatie en stress te harmoniseren. Het is ook een hele goede mix voor 
kinderen die snel last hebben van overprikkeling. De volgende bloesemremedies zijn vertegenwoordigd in de mix: 

• Vertragend – Begonia: helpt met teveel prikkels 
• Brandblusser – Echte Heemst helpt te verkoelen en het vuur te verlagen 
• Verbinding & harmonie – Lotusbloem: helpt om in het huidige moment te blijven 
• Rustgevend – Purperorchis: helpt met het ontspannen van de zonnevlecht en in je hart te blijven 
• Bescherming – yucca: helpt met het beschermen van je aura tegen indringers 

Beschermmix is ook in te verkrijgen als snoepje (suikervrije en natuurlijke snoepjes die nog heerlijk zijn ook), ze heten dan 
“Beschermers” 

 

• SCF Mix Breathe 

Overreactie en ter ondersteuning van het ademhalingssysteem 

Breathe mix van SCF ondersteunt op emotioneel, mentaal, spiritueel en fysiek gebied 

en helpt je om tot een betere balans en harmonisatie te komen in verband met 

overreactie en het ademhalingssysteem. Neem regelmatig en voor langere tijd in. Of 

draag het flesje bij je gedurende de dag. In deze mix zijn ook de volgende remedies vertegenwoordigd: De Ziener, 

Vertragend, Rustgevend, Loutering, De Poortwachter. 
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• SCF Mix Eerste Hulp bij Stress 

Ondersteunt bij verhoogde stress en emotie 

De remedie ondersteunt op fysiek, emotioneel, spiritueel en mentaal gebied wanneer je jezelf 

in een situatie bevindt die gepaard gaat met verhoogde stress en emotie. De schok kan ook 

positief zijn zoals een plotseling inzicht Draag deze remedie bij je in je tas, zodat hij meteen 

voorhanden is wanneer nodig. Neem een pipetje vol zodra je de schok ervaart. Wanneer de 

schok groot is dan is herhaling belangrijk. Herhaal elke 15 minuten gedurende 1-2 uur. In deze 

mix zijn ook de volgende remedies vertegenwoordigd: Rustgevend, De Pionier, Brandblusser, Lourdes, Connectie & 

Harmonie. 

 

• SCF Mix Good Vibes  

Helpt met vitaliteit, balans, energie, luchtigheid en ondersteuning van het 

afweersysteem 

In de Good Vibes mix zijn wel 7 verschillende bloesemremedies verwerkt. De mix 

fungeert als een heus lichtpuntje. Ze geeft een zetje aan het immuunsysteem, helpt 

ons het licht te blijven zien en werkt voor de balans in ons denken. Ze brengt energie 

en luchtigheid. Dit alles omdat de volgende bloesemremedies erin 

vertegenwoordigd zijn: Verbinding & Harmonie, Symbiose, De Verkwikker, De Ziener, Vitaliteit, De Bron, 

Luchtigheid. 

Een prachtige remedie om te gebruiken wanneer je je herfstig voelt. 
 

 

• SCF Mix Love Potion  

For self love, romance and loving kindness 

De hele remedie laat de liefde vloeien. Allerlei soorten liefde. Love Potion is een mix van 

diverse bloesemremedies. Wanneer je van jezelf houdt, zowel van je lichaam als van je 

geest, begin je vanzelf al een beetje meer te stralen, dat brengt de remedie Make Love not 

War in. Romantiek is ingebracht met de remedie van Jasmijn der Poëten, speciaal voor 

stellen en geliefdes. Rozenmix opent je hart voor liefdevolle aandacht voor jezelf en 

anderen. Magie en Avontuur helpt de controle los te laten en de creativiteit te laten 

vloeien, zodat magie en avontuur kunnen bloeien.   

 

 

• SCF Mix Spirituele Oefening  

Deze mix is een remedie die het vuurtje van de kracht van dagelijkse oefening brandend houdt.  

Het helpt je te gronden, je te herinneren aan je dagelijkse spirituele oefening, ongeacht welke 

spirituele oefening je volgt en ondersteunt discipline. Ze helpt om de oefening dagelijks tot 

uitdrukking te laten komen in je werkomgeving, relaties en leven. In deze mix zijn ook de volgende remedies 

vertegenwoordigd: De Middenweg, De Ziener, Lourdes, Verbinding & Harmonie, Egoloosheid. 
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• SCF Mix Virus Harmoniseer mix 
Ondersteunt met angst voor ziekte en geeft een zetje aan onze weerstand. 

 

De remedie helpt ons om ons leven niet in angst te leven om ziek te zijn of te worden 

(Openheid, Continuation, Verkoeling). Mocht de ziekte op bezoek komen dan werkt de 

mix aan bloesemremedies vertegenwoordigd in Virusmix ervoor dat er zoveel mogelijk 

harmonie in ons systeem blijft (In Harmonie met Aarde, De Sjamaan, Verkoeling). De 

ziekte komt, geeft inzicht (De Sjamaan, De Keizerin en Openheid) en het gaat weer 

(Continuation, De Sjamaan, In Harmonie met Aarde) 

Virusmix mag langdurig worden genomen. 
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Toverzalf 
• Eerste Hulp Toverzalf 

Smeer eerste hulp toverzalf op je huid wanneer er plotsklaps iets gebeurt. Het 

is heerlijk voor uitwendige huidverzorging en tranen van kinderen. Smeer het 

ook op hoofdpijn of vermoeide gewrichten en spieren. Boordevol plantmagie 

zoals calendula, smeerwortel en weegbree. Maar ook olie van lavendel en 

brunel. Plus er zit eerste hulp bloesemremedie in verwerkt.  

 

• Zachte Huid Toverzalf 
Zachte huid toverzalf geurt naar rozen en is weldadig voor uitwendige 

huidverzorging. Smeer het op allerlei schrale en ruwe huid. De zalf zit boordevol 

planten kracht van de pijnboom, weegbree, pelargonium, calendula en 

smeerwortel. Maar ook zit er rozenolie in en essentiele olie van rozen, lavendel- 

en brunel olie. Plus bloesemremedies van aloe vera, echte heemst en 

boterbloem. 

 

 


