
                             
 

Algemene informatie 

 
Deze gearomatiseerde zeezout is een perfecte 
olie. Veel gebruiksvriendelijker en gemaakt uit puur natuurlijke 
bestandsdelen. Het geurzout zorgt er niet alleen voor dat de 
omgeving een aangename geur krijgt, maar is ook de ideale
manier om je lichaam en geest te doen ontspannen.
Gemaakt van natuurlijk zeezout, en eenvoudig in gebruik, maakt 
het dat geurzout één van de meest populaire producten voor 
oliebranders is geworden. 

Alleen voor uitwendig gebruik en niet geschikt als consumptie.
 

 

 

 

 

Toepassing 

 
Strooi twee eetlepels zeezout op de schaal van de verdamper 
zonder er water aan toe te voegen.
Na het aansteken van het theelicht in de brander zal de 
specifieke pure en heerlijke geur de huiskamer, slaapkamer of 
praktijkruimte vullen.  
Geurzout heeft het voordeel dat het niet droog brand
het veiliger in gebruik is dan oliën. Daarnaast laat het de brander 
schoon na gebruik en is snel en eenvoudig te vervangen voor 
nieuw gebruik. 
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                             Informatie Zeezout cinnamon Spice           
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