De Naturhelix organische oor- en lichaamskaarsen zijn gemaakt van
organische bijenwas en organisch ongebleekt katoen, geleverd door
gecontroleerde fabrikanten. De natuurlijke kleur en honinggeur van de
kaarsen zijn te danken aan de hoge kwaliteit van biologische
ingrediënten. De organische oor- en lichaamskaarsen zijn
handgemaakt, zonder additieven of kleurstoffen, in een speciaal
gescheiden gebied. Onze speciale productievoorwaarden garanderen
een uitzonderlijke kwaliteit.

oorkaarsen
voor kinderen

oorkaarsen

Tijdens het branden produceert de oorkaars een licht
warmte- en vacuümeffect. Bovendien stimuleert de
oorkaars de acupunctuurpunten die zich rondom het
trommelvlies bevinden, die op andere manieren moeilijk
te bereiken zijn. De oorkaars helpt soms ook om
samengeperst oorwas op te lossen.
Volgens naturopatische en bio energetische beoefenaars
heeft een oorkaarsbehandeling een goede invloed op het
bio energetische systeem van de klanten. Een
oorkaarsbehandeling zorgt voor een zeer ontspannende
ervaring, die symptomen van stress kunnen verlichten.

De Naturhelix oorkaarsen voor kinderen werden speciaal gevormd
voor een ideale behandeling van kinderen. De oorkaarsen voor
kinderen zijn verkrijgbaar in drie geuren (kamille, eucalyptus en
propolis). Ze hebben een kortere brandtijd en hun kleiner formaat past
beter bij de oren van de kinderen. Wij stellen echter voor om alleen
kinderen te behandelen wanneer ze de mogelijkheid hebben om stil te
liggen tijdens de behandeling en te begrijpen dat ze de kaarsen niet
mogen aanraken tijdens de behandeling. Niet aanbevolen bij kinderen
jonger dan 3 jaar
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Oorkaarsen
Lichaamskaarsen
Chakra kaarsen

Anijs
Natuur
Tijm
Brandnetel
Witte Salie
Pepermunt
Geranium
Kristal
Lavendel
Rozemarijn
Citroengras
Kamille
Tea tree
Propolis
Kaneel

lichaamskaarsen

Eucalyptus

Het systeem van de meridianen is gebruikt volgens
wetenschappelijk erkende methoden zoals de traditionele
Chinese medische technieken, acupunctuur, acupressuur
en reflexologie. De meridianen zijn specifieke kanalen
waarlangs de vitale energie vloeit. De hoofddelen van dit
systeem bestaan uit twaalf standaard meridianen die
verband houden met de hoofdorganen. Volgens deze
theorie zijn bepaalde symptomen te wijten aan
stoornissen in de vitale energiestroom. Deze energiestroom kan
worden door stimulatie van de
hoofdmeridiaanpunten (acupunctuur / acupressuurpunten) die bepaalde symptomen kunnen verlichten. De
Naturhelix lichaamskaars kan helpen om deze punten te
stimuleren en kan bijdragen aan het herstel.
Alle beschikbare punten op ons lichaam kunnen met de
lichaamskaars behandeld worden. De lichaamskaarsen
worden vooral gebruikt bij natuurgeneeskundige
behandelingen en therapieën.

Chakrapunten zijn speciale punten van het
menselijke energetische systeem waardoor
het lichaam energie kan krijgen en
doorgeven en waar de energiestroming
gunstig beïnvloed en geharmoniseerd kan
worden. De zeven belangrijkste chakrapunten zijn gekenmerkt door hun speciale
kleuren, geuren, mineralen, voedingsmiddelen, geneeskrachtige planten, effecten en opdrachten. De harmonisering van
de energiestroom van vitale energie kan
ondersteund worden door de energie van
geschoolde therapeuten alsook door
gebruik te maken van edelstenen, essentiële
oliën, kleuren, geluiden of rituelen.
De chakra kaars moet op het chakra punt op
de voor- of achterkant van het lichaam
geplaatst worden. Chakra kaarsen kunnen
enkel voor één behandeling of op
regelmatige basis worden gebruikt (elke
dag, elke tweede dag, elke week). We raden
u aan om slechts één tot drie chakrapunten
te behandelen tijdens één sessie. Als u meer
dan drie chakrapunten wilt genezen, start
dan de behandeling met de wortelchakra en
ga verder in de richting van de kroonchakra.

chakra kaarsen

KRUINCHAKRA
DERDE OOG CHAKRA
KEELCHAKRA
HARTCHAKRA

ZONNEVLECHT
BUIKCHAKRA
WORTEL/STUITCHAKRA

