
 

Algemene informatie 
Kruidenbalsem volgens Ayurvedisch recept gebaseerd op een 

eeuwenoude kennis, klassieke formuleringen van geselecteerde 

medicinale kruiden. 

Kruidenbalsem van Tiwara is een bijzondere balsem met stimulerende, 

koelende en ontspannende eigenschappen. De balsem met licht 

kruidige geur heeft een rustgevend, stimulerend en verfrissende effect 

op uw huid en luchtwegen. Aanbevolen bij o.a. verkoudheid en 
spierpijn. 

De ingrediënten zijn onder andere: 

– Wintergroen (Gaultheria procumbens Leaf). Verbetert de 

bloedcirculatie en heeft een antiseptische werking. Het wordt gebruikt 

bij reuma en in de sport massage. 

– Pepermunt olie (Mentha piperita olie): Wordt verkregen door 

stoomdestillatie van pepermunt (Mentha piperita). Verlicht jeukende insectenbeten.

– Eucalyptus olie (Eucalyptus globulus olie): Bezit een sterk antiseptische, desinfecterende en 

stimulerende eigenschappen en bekend om het positieve effect bij spierpijn. Bij inademing opwekkend 

en stimulerend. 

– Kruidnagelolie (Sycygium aromaticum olie): Antiseptisch, pijnstillend en als traditionele remedie bij 

bronchitis, verkoudheid, hoesten, koorts en

middel. 

– Kamfer (Cinnamomum camphora): Helpt bij het reguleren van warmte, bij jeuk, spierpijn, 
verkoudheid en griep. 

 

 

Toepassing 

Breng de kruidenbalsem aan op het voorhoofd, op de nek, achter de kni

een vleugje onder de neus.

Wrijf niet rond en in de ogen of de slijmvliezen, niet gebruiken bij huidirritaties of 

allergieën. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Uitsluitend voor uitwendig 

gebruik en buiten bereik van kinderen houden. 

De producten zijn met zorg samengesteld, maar desondanks kunnen de 

bestandsdelen allergische reacties veroorzaken. Wij raden aan om het product 

eerst op een klein stukje huid te proberen, om een overge

sluiten. 

 

 

Afmetingen  2.7 × 2.7 × 1.5 cm

Bestelling  1 kruidenbalsem 

Ingrediënten 
 
Bijenwas, lotusbloem, kamfer, menthol (wintergroen), pepermuntolie, 

eucalyptusolie, kruidnagelolie, limoen, rozenhout.

Herkomst  Phuket, Thailand 

Merk  Tiwara 

Benamingen  Jarungjit balsem 

Verpakking 
 
De container is een elegant Thais ontwerp en het geperforeerde design is 

vervaardigd op een zilverkleurige metaal.
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         Informatie 

Kruidenbalsem volgens Ayurvedisch recept gebaseerd op een 

formuleringen van geselecteerde 

Kruidenbalsem van Tiwara is een bijzondere balsem met stimulerende, 

koelende en ontspannende eigenschappen. De balsem met licht 

kruidige geur heeft een rustgevend, stimulerend en verfrissende effect 

huid en luchtwegen. Aanbevolen bij o.a. verkoudheid en 

 

Wintergroen (Gaultheria procumbens Leaf). Verbetert de 

bloedcirculatie en heeft een antiseptische werking. Het wordt gebruikt 

Pepermunt olie (Mentha piperita olie): Wordt verkregen door 

stoomdestillatie van pepermunt (Mentha piperita). Verlicht jeukende insectenbeten.

Eucalyptus olie (Eucalyptus globulus olie): Bezit een sterk antiseptische, desinfecterende en 

rende eigenschappen en bekend om het positieve effect bij spierpijn. Bij inademing opwekkend 

Kruidnagelolie (Sycygium aromaticum olie): Antiseptisch, pijnstillend en als traditionele remedie bij 

bronchitis, verkoudheid, hoesten, koorts en mentale vermoeidheid en effectief als insectenwerend 

Kamfer (Cinnamomum camphora): Helpt bij het reguleren van warmte, bij jeuk, spierpijn, 

Breng de kruidenbalsem aan op het voorhoofd, op de nek, achter de kni

een vleugje onder de neus. 

Wrijf niet rond en in de ogen of de slijmvliezen, niet gebruiken bij huidirritaties of 

allergieën. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Uitsluitend voor uitwendig 

gebruik en buiten bereik van kinderen houden.  

roducten zijn met zorg samengesteld, maar desondanks kunnen de 

bestandsdelen allergische reacties veroorzaken. Wij raden aan om het product 

eerst op een klein stukje huid te proberen, om een overge

1.5 cm 

Bijenwas, lotusbloem, kamfer, menthol (wintergroen), pepermuntolie, 

eucalyptusolie, kruidnagelolie, limoen, rozenhout. 

De container is een elegant Thais ontwerp en het geperforeerde design is 

vervaardigd op een zilverkleurige metaal. 
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Informatie Kruidenbalsem 

stoomdestillatie van pepermunt (Mentha piperita). Verlicht jeukende insectenbeten. 

Eucalyptus olie (Eucalyptus globulus olie): Bezit een sterk antiseptische, desinfecterende en 

rende eigenschappen en bekend om het positieve effect bij spierpijn. Bij inademing opwekkend 

Kruidnagelolie (Sycygium aromaticum olie): Antiseptisch, pijnstillend en als traditionele remedie bij 

mentale vermoeidheid en effectief als insectenwerend 

Kamfer (Cinnamomum camphora): Helpt bij het reguleren van warmte, bij jeuk, spierpijn, 

Breng de kruidenbalsem aan op het voorhoofd, op de nek, achter de knieën of 

Wrijf niet rond en in de ogen of de slijmvliezen, niet gebruiken bij huidirritaties of 

allergieën. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Uitsluitend voor uitwendig 

roducten zijn met zorg samengesteld, maar desondanks kunnen de 

bestandsdelen allergische reacties veroorzaken. Wij raden aan om het product 

eerst op een klein stukje huid te proberen, om een overgevoelige reactie uit te 

Bijenwas, lotusbloem, kamfer, menthol (wintergroen), pepermuntolie, 

De container is een elegant Thais ontwerp en het geperforeerde design is 
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