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Brandnetel 
• Eczeem, regelmatig deppen met Brannetel aftreksel of verdunde tinctuur.
•  Droge huiduitslag, regelmatig zeker een 4 tal keren insmeren.
• Psoriasis, acne, gaat de ontsteking tegen en laat de acne minderen of 

verdwijnen. Regelmatig of dagelijks meerdere keren gebruiken.
• Brandwonden, leg een film van zalf over lichte tot matige brandwonden.
• Muggenbeten, de zalf van brandnetel verzacht de pijn.
• Trekzalf bij zweren en puisten
• Reinigend bij orale inname reinigd het uw lichaam. Bevat antioxidanten.
• Helend
• Natuurlijk antibioticum

Recept Thee bij artritis

• Drie tl Brandnetelblad op een kopje kokend water 
• Na vijf minuten zeven en gezoet met wat honing drinken 
• Drie kopjes per dag 

U kunt de zakjes thee bestellen 

• Nr 1 voor tassen thee te zetten, 

• Nr 3 voor de theepot.

Bloedzuivering:

• Aftreksel of Tinctuur in water bijvoegen dat u drinkt, om zo uw bloed te zuiveren.

Brandnetelsap 

Voor de behandeling van roos en alle andere haarproblemen

Brandnetel Tinctuur verkrijgbaar klik hier

mailto:chrystaltarro@telenet.be?subject=Brandnetel%20informatie%20vragen%20of%20bestellen
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Magie

Geslacht: MannelijkPlaneet: Mars 
Element: Vuur 

Goden-Godinnen: Thor-Donar 
Krachten: Exorcisme, Bescherming, Genezen, Lust 

Gebruik 

De beschermende krachten van de Brandnetel worden reeds lang gebruikt in de magie. 

Om een vloek te verwijderen en terug te sturen, vul je popje met Brandnetel 

Of draag wat in je zak bij je.  Ook kan een huis vrijwaarden van het kwaad door rond het huis 
Brandnetel te strooien,  Men kan het ook in het vuur werpen om gevaar af te zweren of dragen in 

een amulet om negatieve energieën ver weg te houden.  Een pot met versgeplukte Brandnetel 
onder een ziekbed zal de genezing bespoedingen.

klik hier om  te bestellen of vragen te stellen over welke manier voor u het beste is.
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