
 

Algemene informatie 

Een elegante inhalator uit Thailand genaamd 

Ayurvedische kruiden die de ademhaling bevordert.

De kruideninhalator (Jarungjit) is lokaal gemaakt met echte kruiden 

uit Ayurvedische tuinen. 

Voor het verlichten van verkoudheid, duizeligheid of flauwvallen is 

deze inhalator een goede remedie, en het geeft daarbij ook een 

verfrissend en kalmerend gevoel. 

De aangename, natuurlijke cocktail met werkzame stoffen laat u 

doorademen, koelt en herstelt de huid. Een vleugje onder de neus, op 
het voorhoofd of op de nek gebruiken.

De kruideninhalator is een typische Thaise uitvinding die in het verre 

verleden al werd gebruikt tijdens de Ayurvedische medische tradities 
in India, China en de oude volken van de Khmer.

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

vervaardigd op een zilverkleurige metaal. Een sieraad dat op zichzelf al een 

prachtig cadeau aan uzelf is, maar ook uw dierbaren veel plezier zal 
verschaffen.

De producten zijn met zorg samengesteld, maar desondanks kunnen de 

bestandsdelen allergische reacties v

voorkomen worden omdat ieder mens anders op de kruidengeuren reageert.

 

 

 

 

 

 

Afmetingen  2.2 × 2.2 × 4.2 cm

Bestelling  1 kruideninhalator 

Ingrediënten 
 
Vermalen en gemengd eucalyptus, bergamot, grapefruit, gedroogde 

menthol borneool, Arabische jasmijn, lotus, kruidnagelolie, water

Herkomst  Phuket, Thailand 

Merk  Tiwara 

Benamingen  inhaler, inhalator, Jarungjit

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

op een zilverkleurige metaal.
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      Informatie 

Een elegante inhalator uit Thailand genaamd Jarungjit, gevuld met 

Ayurvedische kruiden die de ademhaling bevordert. 

) is lokaal gemaakt met echte kruiden 

Voor het verlichten van verkoudheid, duizeligheid of flauwvallen is 

e remedie, en het geeft daarbij ook een 

De aangename, natuurlijke cocktail met werkzame stoffen laat u 

doorademen, koelt en herstelt de huid. Een vleugje onder de neus, op 
het voorhoofd of op de nek gebruiken. 

alator is een typische Thaise uitvinding die in het verre 

verleden al werd gebruikt tijdens de Ayurvedische medische tradities 
in India, China en de oude volken van de Khmer. 

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

rdigd op een zilverkleurige metaal. Een sieraad dat op zichzelf al een 

prachtig cadeau aan uzelf is, maar ook uw dierbaren veel plezier zal 
verschaffen. 

De producten zijn met zorg samengesteld, maar desondanks kunnen de 

bestandsdelen allergische reacties veroorzaken. Dit kan niet volledig 

voorkomen worden omdat ieder mens anders op de kruidengeuren reageert.

2.2 × 2.2 × 4.2 cm 

Vermalen en gemengd eucalyptus, bergamot, grapefruit, gedroogde 

menthol borneool, Arabische jasmijn, lotus, kruidnagelolie, water

inhaler, inhalator, Jarungjit 

De container is een elegant Thais ontwerp en het geperforeerde design 

op een zilverkleurige metaal. 
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Informatie Kruideninhalator 

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

rdigd op een zilverkleurige metaal. Een sieraad dat op zichzelf al een 

prachtig cadeau aan uzelf is, maar ook uw dierbaren veel plezier zal 

De producten zijn met zorg samengesteld, maar desondanks kunnen de 

eroorzaken. Dit kan niet volledig 

voorkomen worden omdat ieder mens anders op de kruidengeuren reageert. 

Vermalen en gemengd eucalyptus, bergamot, grapefruit, gedroogde cassiaschors, kamfer, 

menthol borneool, Arabische jasmijn, lotus, kruidnagelolie, water 

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

 

soda.nl – www.baking-soda.nl 


