SONNENTOR
SONNENTOR Kräuterhandels GmbH werd in 1988 opgericht in Oostenrijk. De hoogwaardige biologische grondstoffen werden
aanvankelijk door 3, maar nu reeds door 150 biologische boerderijen geleverd.
Hun slogan ‘Vandaag komt de SONNENTOR zon op voor jou!’ weerspiegelt zich in de mooie producten en in de ganse filosofie van
het bedrijf :

Wij bij SONNENTOR
geloven sterk dat
de
de beste
bezit voor een mooi
en lang leven. Daarvoor werken wij en
daarnaar streven wij.
Wij geloven ook dat
de enige begaanbare weg
is in een tijd van monocultuur en
overproductie. We werken in grote
eerbied voor het
van de natuur.
De
, de wederkerigheid en het
steeds hernieuwende leven
zijn ons basisprincipe. Enkel een harmonieuze
met de natuur maakt echt
mogelijk.
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Johannes Gutmann, oprichter Sonnentor
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TOEBEHOREN KIEMZADEN

SON066 Kiembokaal met zeefdeksel

8 stuks per karton

SON067 Kiemzeef met witte schaal

per stuk

Voor de kiemzaden zelf : zie hoofdstuk ‘Zaden’ in deze catalogus.
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KRUIDENKUSSENS

SON054 Kruidenkussen (22 x 17 cm)
6 stuks per karton
De wonderlijk verfrissende geur van dit kussen zal u overal goed doen : in de leefruimte, slaapkamer, kleerkast of
in de auto. Het kan ook verwarmd worden of gebruikt naast je hoofdkussen, net zoals het hieronder beschreven
gelukskussen.
PER KARTON : 2 x ROOD, 2 x BLAUW, 2 x GROEN
Kruidenmengeling : pepermunt*, citroenmelisse*, hooi*, kamille*, kaasjeskruid*, salie*, frambozenblaadjes*,
lavendel*, thijm* * biologisch
SON055 Gelukskussen (hart, 18 x 20 cm, rood)
4 stuks per karton
Een bijzonder lieflijk verwarmend kussen voor de koude regenachtige dagen. Het is geschikt voor gebruik in
slaapkamer, kleerkast of in de auto, maar het kan ook verwarmd worden op kachel of radiator en ‘s nachts heerlijk
ontspannend werken als je het naast je hoofdkussen legt. Bij verminderd aroma volstaat het eenvoudig om het
kussen wat te kneden zodat de etherische oliën weer vrijkomen.
Kruidenmengeling : hennepblaadjes*, bonenkruid*, rozenblaadjes*, Ceylon kaneel*, koriander*, nootmuskaat*
* biologisch
SON056 Lavendelzakje (9 x 13 cm)
6 stuks per karton
Dit lavendelzakje verspreidt zijn heerlijke geur in je slaapkamer, kleerkast of in de auto!
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