
 

 

 

 

 

Bestellen en betalen kan helaas nog niet via de website. Mail je bestelling naar 

clarienspuurnatuur@gmail.com onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Je 

ontvangt een mail ter bevestiging en een betaalverzoek. Verzenden gaat via DPD, de kosten 

daarvoor zijn op dit moment €4,75 per pakket. 

 Flesje 50 ml 

Enkelvoudige kruidenoplossingen €12,95 

Samengestelde kruidenoplossingen €15,95 

Zie voor het assortiment pag. 2  
 

 Potje 30 ml 

Kruidenzalf 4,95 
Kruidenzalf per set van 3 13,95 

Zie voor het assortiment pag.2  
 

 15 minuten 

Kruidenconsult online of telefonisch 14,95 
 

Prijslijst 2022 

mailto:clarienspuurnatuur@gmail.com


 

 

Assortiment 2022 
Assortiment kruidenoplossingen  

Borage Klein Wilgenroosje 

Brunel Knopig Helmkruid 

Citroenmelisse Lavendel 

Drop Madeliefje 

Duizendblad Malva 

Duizendguldenkruid Oost-Indische kers 

Frambozenblad Oregano 

Goudsbloem Paardenbloem 

Guldenroede Rode Klaver 

Hartgespan Salie 

Hyssop Smalle weegbree 

Kamille Vogelmuur 

Kastanje Witte Dovenetel 

 

Assortiment kruidenzalven  

Brandnetel Kamille 

Echinacea Lavendel 

Goudsbloem Paardenbloem 

Hondsdraf Smalle Weegbree 

 

Samengestelde kruidenoplossingen  

Woman assortiment 
(menstruatiecyclus): 

Kruiden ondersteunend bij: 

Woman Plus Menopauze, overgangsklachten 

Woman Cycle Afwijkende vloeiingen, buiten normale cyclus 

Woman Few Onregelmatig, weinig vloeiing 

Woman Early Overmatig, vroegtijdig 

Woman Power Overmatig, hevig 

Woman PMS Pijnlijk, emotioneel en fysiek zwaar vooraf 

Woman Sense Uitblijvend, laat 

  

Calme assortiment:  

Calme Day Stress, concentratieproblemen, onrust 

Calme Night Onrust, slaapproblemen 

Calme Plus AD(H)D en soortgelijke klachten 

  

Overige:  

Varice Spataderen 

Gorge Diverse keel- en mondklachten 

Chill Koorts, griep en verkoudheid 

  

 



 

 

Disclaimer: Door de huidige wetgeving zijn wij beperkt in het verschaffen van informatie via de website over de 

toepassing van kruiden. Indien u momenteel geneesmiddelen neemt, stop de inname ervan niet of vervang ze 

niet zonder eerst een arts te raadplegen. Ook bij zware aandoeningen, zwangerschap, zogen of kleine kinderen 

is het verstandig u eerst goed te laten informeren bij uw huisarts en/of fytotherapeut. Alle genoemde 

medicinale werkingen van de kruiden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en komen uit het Groot 

Handboek Geneeskrachtige Planten van Geert Verhelst, een standaardwerk op het gebied van genezende 

planten. Het boek wordt gebruikt in de fytotherapie. Raadpleeg bij medicinaal gebruik altijd de fytotherapeut. 

Gebruik van kruidenproducten blijft geheel voor eigen risico.  

 


