ZELFZORGASSORTIMENT
BEWAAROVERZICHT

Gezondheidsproducten
Arnica Gel	Verkoelt en ondersteunt het herstel van gevoelige en stijve spieren; als eerste hulp na
sporten of ander fysieke inspanning
Arnica Spierbalsem	Verwarmt en ondersteunt het herstel van stijve, gespannen en gevoelige spieren bij
ochtendstijfheid, spanning en inspanning en na het sporten
Balsemieke Melissegeest 	Is ontspannend voor de spijsvertering en bij ongemakken voorafgaand aan en tijdens
de menstruatie
Dermalotion 	Bij puistjes en mee-eters
Echinadoron Zuigtabletten 	Verzacht de keel en bevordert de weerstand
Echte Tijm Siroop	Verzacht de keel, verlicht de luchtwegen
Eucalyptus Inhalatiespray 	Verlicht de ademhaling en zuivert de lucht
Gencydo Neusspray 	Bij pollen in de lucht
Hepatodoron 	Ondersteunt de leverfunctie
Lipblaasjescrème 	Ter verzorging van lipblaasjes
Neuscrème
Om vrijer te ademen door de neus
Ogentroost Oogdruppels (flesje)	Bij geprikkelde, rode en tranende ogen
Ogentroost Oogdruppels (ampullen)	Bij geprikkelde, rode en tranende ogen
Rozemarijn Zalf
Bij koude voeten en handen
Rustgevende Lavendelolie
Bij stress-situaties en innerlijke onrust
Symphytum Gewrichtszalf
Voor soepele gewrichten
Venadoron 	Bij vermoeide, zware benen en ontsierende aderen
Wecesin Strooipoeder
Voor de verzorging van baby’s naveltje

Medische Hulpmiddelen*
Rhinodoron Neusspray

Bevochtigt, reinigt en verzorgt het droge neusslijmvlies

Zelfzorggeneesmiddelen**
Arnica Essence 	Bij kneuzingen, verstuikingen en blauwe plekken ten gevolge van letsel
Arnica Zalf
Bij kneuzingen, verstuikingen en blauwe plekken
Aurum/Hyoscyamus comp.	Bij hartklachten van nerveuze aard en slapeloosheid (moeilijk in slaap komen)
Biodoron 0,1% Tabletten
Bij hoofdpijn door nerveuze uitputting
Calendula Essence
Bij lichte verwondingen zoals schaaf- en snijwonden
Calendula Spray
Bij lichte verwondingen zoals schaaf- en snijwonden
Calendula Zalf
Bij schaaf- en snijwonden en huidirritatie
Choleodoron 	Ter verbetering van de spijsvertering, bij misselijkheid en ter ondersteuning van de
reinigende werking van lever en gal
Combudoron Essence 	Bij oppervlakkige brandwonden (met intacte huid), zonnebrand, insectensteken en ter
verlichting van de symptomen van allergisch eczeem
Combudoron Gel 	Bij oppervlakkige brandwonden, zonnebrand en insectensteken
Combudoron Zalf 	Bij de nabehandeling van oppervlakkige brandwonden, zonnebrand en insectensteken
Infludo
Bij griep en verkoudheid
Pyrit/Zinnober	Bij keelpijn, geïrriteerde of schorre keel en bij kortdurende heesheid
Sleedoorn Tinctuur 	Helpt de normale bloeddruk te handhaven en ter verhoging van de vitaliteit
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* lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. ** lees voor gebruik de bijsluiter.
Voor meer informatie:www.weleda.nl, e-mail: info@weleda.nl of tel. (079) 363 1335 of raadpleeg voor vragen uw (antroposofisch) arts

