
Welke producten verkopen wij? 
                                                                        
Golden Moments 
RoomSpray 50 ml €15

Een heerlijke geur voor de donkere dagen die ook nog eens het immuunsysteem ondersteunt. 
Door de kaneel- en sinaasappelgeur geeft het warmte en geborgenheid. 
De geur ruikt heel harmonieus en kan daarom fijn zijn bij spanningen, stress en angst. 

Kindness is Magic 
RoomSpray 50 ml €17,50

Deze geurencombinatie met o.a. patchouli is opwekkend en harmoniserend en houd je gegrond. 
Een geur speciaal voor het tot stilstand zetten van het denkproces. Deze geur is ook heel goed 
inzetbaar voor een diepe kalmerende werking. 

Blend for the Mind 
RoomSpray 50 ml €12,50

Super verfrissende concentratie bevorderende geurenmix. Deze geuren zorgen voor helderheid. 
Gebruik deze mix met 2 verschillende citrusoliën en pepermunt tijdens je werk of bij vermoeidheid. 

Happy Heart 
RoomSpray 50 ml €15 

Een fijne olie die effectief werkt tegen somberheid. Deze oliecombinatie werkt kalmerend en 
rustgevend door de toevoeging van o.a. wierookolie. Ook heel fijn om te gebruiken 
voor meer zelfvertrouwen en kracht.

Sisters & Friends

In verbinding met ons hart 
en de natuur



Less Stress & More Flow  
RoomSpray 50 ml: €15

Geconcentreerde herfst- en winterolie. Deze olie stimuleert de bloedsomloop en werkt
ondersteunend voor het immuunsysteem. Het effect is positief en verwarmend. De mix bevat als
basis citroengras en kaneel. Door de toevoeging van wierook komt er rust en harmonie. 

Relax & Let Go 
RoomSpray 50 ml: €15

Een combinatie van oliën die je helpt om emotionele stabiliteit te ervaren. Deze mix 
van essentiële oliën heeft een kalmerend effect op spanningen en symptomen 
hiervan zoals hoofdpijn. Het heeft een ontspannend effect op zowel je lichaam 
als je geest en helpt je om een gevoel van rust te ervaren. 

 
Sprinkle & Sparkle  
RoomSpray 50 ml: €7,50

Een oliespray speciaal voor kinderen en op speciaal verzoek door ons gemaakt. 
Gebruik deze spray met basilicum en venkel voor het slapengaan bij angst of zenuwen. 
Deze spray brengt een vredig gevoel met zich mee en ondersteunt bij vermoeidheid. 
Zo komt alles aan het einde van de dag weer in evenwicht. 
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Sooth hands Handspray 10 ml  € 7,50
Verzorgende, beschermende spray voor de handen. De oliën in deze samenstelling 
hebben allemaal een sterk antiseptische werking. De citrusgeur ondersteunt bij stress 
en geeft helderheid en frisheid. Verstuif 1 tot 2 keer op de handen en wrijf in.

Expanding Spray 10 ml met Air €6
Deze frisse spray met oa eucalyptus en pepermunt geeft je bescherming en helpt je beter
 te ademen. De olie heeft een beschermende werking op de luchtwegen. 
Spray 1 x op de binnenkant of buitenkant van het mondkapje (afhankelijk van jouw 
voorkeur), even wapperen en dan kun je het mondkapje opzetten.
De etherische olie is gemengd met een beetje alcohol, zodat het ook een ontsmettende 
werking heeft.

Pure & Joy
Roller 10 ml:€15 
Deze oliën geven plezier en blijheid, want door de frisse citrusgeur heeft het direct een positief
effect op je gemoedstoestand. De combinatie van de oliën in deze mix zorgen daarnaast ook
voor een fysieke en emotionele ontspanning. 

EHBO essentiële olie setje
5 x 5 ml flesjes essentiële olie en 1 flesje draagolie 5 ml:€30 
Een setje oliën in een klein zakje om mee te nemen in je tas. Bijvoorbeeld voor een dagje uit of
naar de camping. De oliën kan je voor veel uiteenlopende dingen gebruiken, zoals 
schaafwonden en blauwe plekken, kneuzingen, maar ook bij buikpijn, hoofdpijn, een 
insectenbeet of een muggenbult. Er zit ook een flesje draagolie bij om (voor kinderen) de olie
te verdunnen. In het boekje staat beschreven hoe je de oliën gebruikt. 

Basissetje 3 x 5 ml, Lavendel, Citroen en Pepermunt € 15
Erg leuk voor als je wilt beginnen met het gebruik van essentiële oliën. De oliën kunnen goed los
en goed samen gebruikt worden. 

 
 
 
 

De meeste van onze producten zijn ook als losse oliemixen te bestellen in 1 ml en 3 ml 
voor bijvoorbeeld massagegebruik of voor in de diffuser. 
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Ook verkopen wij  diverse geurhangers, geurstenen, kettingen en autodiffusers 
waar je essentiële olie in kunt doen. 

Zo heb je de hele dag jouw favoriete geur bij je! 
Prijzen variëren tussen de € 7 en € 11 

 
En maken wij producten speciaal op jouw verzoek,.

 
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze producten?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
 

Wij inspireren jou graag!
 

Sisters & Friends

Hartegroet, 
Alice & Kirsten


