
De kracht van bloesemremedies als 
dagelijkse helpertjes 
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Findhorn Essences 



• gemaakt van wilde bloemen uit 
Schotland, met zuiver water uit 
geneeskrachtige bronnen.  

• geprepareerd volgens de zonne-
infusie methode, zoals ontdekt in 
de dertiger jaren van de twintigste 
eeuw door Dr. Edward Bach.  
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Wat zijn Findhorn 
Bloesemremedies? 



• Subtiele genezende 
eigenschappen 

• Herstellen evenwicht op fysiek, 
emotioneel, mentaal en spiritueel 
gebied  

• Stimuleren zelfhelend vermogen 
van je lichaam 

• Krachtige hulp bij transformaties 
en loslaten oude patronen 
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• Bloesemremedies:  

• In spray: wanneer nodig 1 à 2 keer 
sprayen  

• Druppelvorm: 3 x 7 druppels per dag 
onder tong 

• Spray mists: om te verstuiven in 
je omgeving  

• Crèmes: te gebruiken op je gezicht 
of lichaam 
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Hoe gebruiken? 



Bloesemsprays 16,5€ 

• First aid (eerste hulp): kalmerend en 
troostend bij stress / crisis 

• Psychic protection (psychische 
bescherming): je eigen energie beschermen 
als hooggevoelige tegenover omgeving 

• Calm me down (kalmeer me): stopt de 
malende gedachten en irritatie, helpt tot 
rust komen  

• Sweet dreams (zoete dromen): brengt je 
energie tot rust om de slaap te vatten 
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Bloesemsprays 

• Life force: ideaal bij 
oververmoeidheid/burnout. Helpt je je 
levenskracht en energie weer terug te 
vinden. 

• Clear light: helpt focussen en concentreren 
vb bij studie of meditatie 

• Healing the cause: helpt je om je 
gezondheid in eigen handen te nemen. 
Versterkt je controle over de situatie. Bij 
chronische aandoeningen of ziektes. 
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Bloesemsprays 

• Heart support: troostende remedie bij diep 
verdriet, eenzaamheid en leegte 

• Inner child: brengt het speelse kind in je 
naar boven, helpt je je innerlijk kind te helen 
en transformeren 

• Voice confidence: helpt bij spreken voor 
publiek of andere publieke optredens, sterkt 
het zelfvertrouwen en overgave 
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Bloesemsprays 

• Karma clear: verleden en blokkerende 
(karmische) patronen loslaten 

• Seasonal affections: makkelijk aanpassen 
aan de verandering van seizoenen, 
ondersteunt deze hormonale veranderingen 

• Transformation: willen veranderen, willen 
groeien en een pagina omslaan 

• Bon Voyage: ondersteunt bij reis angst en 
ongemak  
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Bloesemdruppels 16,5€ 

• Meeste in beiden verkrijgbaar 

• Enkel in druppels: 

• Fertility, birthing, babyblues 

• Femininity, masculinity 

• Spiritual marriage 

• Holy Grail 

• Teens 

• Sexual integrity 
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Bloesems voor mama’s 

• Fertility: ondersteunt het zwanger worden, 
werkt aan emotionele en hormonale 
blokkades 

• Birthing: helpt ontspannen en beperkende 
overtuigingen los te laten 

• Baby blues: geeft steun na de bevalling bij 
alle emotionele en hormonale 
veranderingen 
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Bloesem vrouw & man 

• Femininity: versterkt stabiliteit, brengt 
balans bij hormonale ups & downs, helpt bij 
angstige gevoelens en irritatie gelinkt aan 
het vrouw-zijn 

• Masculinity: van “kracht” naar “zachtheid”, 
zonder schuldgevoel niet ‘man’ genoeg te 
zijn 

• Spiritual Marriage: brengt het mannelijke 
(actie) en vrouwelijke (wijsheid) deel in 
balans, connectie tussen ratio & gevoel 
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Mist sprays 

Combinatie van etherische oliën van roos & 
frankincense met bloesemremedies 

 
• Sacred space: Geeft rust, ontspanning en zorgt voor een positieve omgeving op 

werk, thuis of bij meditatie. Met roos alba en frankincense voor een diepe rust en 
harmonieuze energie. 19,95 
 

• Psychic protection: Helpt je dicht bij jezelf te blijven en jezelf af te grenzen 
tegenover negativiteit. 14,95 
 

• Prosperity: Creëer een sfeer van overvloed en bereik je doelen. Krachtige spray om 
te gebruiken in je werkruimte of commerciële ruimte. 14,95 
 

• Eros: Helpt je te ontspannen en je hart te openen voor intimiteit. Versterkt zelfliefde 
en liefde voor je eigen lichaam. 14,95 
 

• Calm me down: Brengt je turbulente geest tot rust  en helpt bij geïrriteerdheid, 
woede. Ook heel fijn om te gebruiken bij kindjes die woedeaanvallen hebben of 
moeite hebben om in slaap te vallen. De ‘magische spray’ wordt dan iets vertrouwds 
voor hen. 14,95 
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Huidverzorging 19,99 

Combinatie van zuivere crèmes  met etherische 
oliën en bloesemremedies 

• Eros cream: met roos en sandelhout om je hart 
te openen en tot rust te komen. Helpt je goed 
te voelen in je eigen lichaam. 

• Rose beauty cream: met roos om stress te 
verlichten en de huid te tonen en te 
vernieuwen. 

• First aid cream: helpt je huid en je emoties 
kalmeren. Zorgt voor gladdere, meer 
ontspannen huid tijdens stressvolle tijden. 
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Huidverzorging 19,99 

Combinatie van zuivere aloë vera gel met 
etherische oliën en bloesemremedies 

• Eros gel: te gebruiken als glijmiddel, 
verhoogt gevoeligheid, genot, helpt je open 
te stellen voor intimiteit 

• First aid gel: eerste hulp gel bij gekwetste 
huid, kalmeert emoties, brengt rust. Ook bij 
insectenbeten en verbrande huid. 
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