
                   
 

Algemene informatie 

De Abalone-schelp Haliotis Midae, een prachtige schelp, die 

op de stranden van Zuid-Afrika wordt gevonden, is door z’n 

zacht glanzende parelmoeren binnenkant een juweeltje op 

zich. Je kunt hem bijvoorbeeld op je nachtkastje leggen voor 

je sieraden of Palo Santo of zeezout

heerlijke geur. 

Let op: de schelp is een natuurproduct. Ieder exemplaar is 

verschillend en kan onregelmatigheden bevatten. De 
afbeeldingen bij dit product geeft een getrouwe weergave.

 

 

 

 

Achtergrond & Geschiedenis 

Abalone, ook wel Paua schelp genoemd, is vele jaren bekend om zijn fantastische parelmoeren 

binnenzijde die al honderden jaren door inla

Abalone een eetbare schelp waarvan de allermooiste voorkomen in het kustwater van Cape Town, 

Zuid-Afrika. Daar worden de schelpen gecontroleerd opgevist en is een bron van voedsel voor de 

bevolking. 

De fantastische schelpen zijn geen restproduct maar een hoofdproduct 

omdat ze erg geliefd zijn. Parelmoer wordt al eeuwenlang aangezien als 

iets dat heel zuiverend en positief werkt. De kracht van de schelp zit dus 

in de parelmoer en de werking ervan is zoals ee

geven energie en hebben een edele kracht en deze parelmoer geeft dat 
ook. Daarom worden deze schelpen gebruikt tijdens meditatie en rituelen.
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                                       Informatie 

, een prachtige schelp, die 

Afrika wordt gevonden, is door z’n 

zacht glanzende parelmoeren binnenkant een juweeltje op 

zich. Je kunt hem bijvoorbeeld op je nachtkastje leggen voor 

zeezout in branden voor een 

Let op: de schelp is een natuurproduct. Ieder exemplaar is 

onregelmatigheden bevatten. De 
afbeeldingen bij dit product geeft een getrouwe weergave. 

Abalone, ook wel Paua schelp genoemd, is vele jaren bekend om zijn fantastische parelmoeren 

binnenzijde die al honderden jaren door inlanders bewerkt wordt tot sieraden. Eigenlijk is de 

Abalone een eetbare schelp waarvan de allermooiste voorkomen in het kustwater van Cape Town, 

Afrika. Daar worden de schelpen gecontroleerd opgevist en is een bron van voedsel voor de 

tastische schelpen zijn geen restproduct maar een hoofdproduct 

omdat ze erg geliefd zijn. Parelmoer wordt al eeuwenlang aangezien als 

iets dat heel zuiverend en positief werkt. De kracht van de schelp zit dus 

in de parelmoer en de werking ervan is zoals een edelsteen: edelstenen 

geven energie en hebben een edele kracht en deze parelmoer geeft dat 
Daarom worden deze schelpen gebruikt tijdens meditatie en rituelen. 
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Abalone een eetbare schelp waarvan de allermooiste voorkomen in het kustwater van Cape Town, 

Afrika. Daar worden de schelpen gecontroleerd opgevist en is een bron van voedsel voor de 
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