Sörgården kurs och Läger HB
Sörgården
905 86 Umeå
090-21142
www.sorgarden.org
e.post: kontaktsorgarden@telia.com

Örter

Prislista 1-18

Blandningar för häst (blandas till på beställning, några exempel nedan)
PRIS/KG
…LUFTVÄGSPROBLEM
…UTRENSANDE, UPPIGGANDE
…MAGE, Diarré, orolig mage
…HORMONSTABILISERANDE
…LUGNANDE
... HUD OCH HÅRREM, EKSEM
…STELA LEDER, FÅNG

350:350:350:350:350:350:350:-

Camomill, lakritsrot, läkemalva. timjan, nässla.
Nässla, nypon, hagtorn, snärjmåra, maskros, persilja.
Älgört, läkemalva, camomill, ringblomma, lakritsrot.
Munkpeppar, camomill, järnört, rosmarin, ringblomma.
Järnört, camomill, älgört, valeriana, humle.
Snärjmåra, nässla, kardborrerot, maskros rot och blad, ringblomma
Hagtorn, snärjmåra, älgört ,nässla, maskros.

Rena örter(går att köpa i mindre eller större förpackningar)
PRIS/KG
…DJÄVULKSLO HACKAD ROT
…GURKMEJA EKOLOGISK
…MUNKPEPPAR
…BOSWELLIA
…PAU D´ARCO

480:290:390:480:-/kg 290:-/0,5 kg
300:/frp 300g 120 :-/100g

Teblandningar för människa (blandas till på beställning, några exempel
PRIS/HG
…UPPIGGANDE
…FÖRKYLNING
…LUGNANDE
…CHAGA

50:50:50:175:-

Nässla, maskros, persilja, nypon, pepparmynta
Camomill, timjan, lakritsrot, ringblomma, pepparmynta.
Johannesört, salvia, camomill, pepparmynta.
Torkade i bitar. 50 gr/påse.

90:100:180:90:-

Olivolja, bivax, beckolja, eterisk eukalyptus, lavendel och citronella
Olja av gran och nässla, pepparmyntsolja, olivolja, bivax
Grankåda, olivolja och bivax
Ringblomma, olivolja, bivax, lavendelolja

Salvor 60 ml
…SÖRGÅRDENS SOMMARSALVA
...SÖRGÅRDENS SKOGSSALVA
...SÖRGÅRDENS KÅDSALVA
...SÖRGÅRDENS RINGBLOMSSALVA

Många fler örter finns alltid på lager men används oftast i kombination i olika blandningar. Vid
intresse säljer vi naturligtvis även rena örter. Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Exempel på örter i lager är; Camomill, Nässla, Hagtorn, Läkemalva, Snärjmåra, Maskros, Järnört och
många fler...
Ovanstående örter och blandningar är exempel ur vårt sortiment. Många fler finns alltid i lager. Ring
om Du söker något speciellt eller om Du har frågor. Alla priser är inkl.moms. Frakt tillkommer.
OBS! Kontakta alltid veterinär om Din häst lider av allvarliga och akuta besvär eller om Du känner
Dig osäker. Vi tar inget ansvar för hur örterna används och vad det får för följder i praktiken. För
ytterligare information om hur örterna kan användas, kontakta en alternativ behandlare eller sök i
Hilary Page Selfs bok ”Hästägarens Örtabok”.

